
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza 
za okres od 1 do 11 grudnia 2006 r.

W powyższym okresie, pomiędzy kolejnymi sesjami Rady Miasta Zgierza, jako Prezydent Miasta 
Zgierza wydałem zarządzenia według załączonego wykazu.
Ponadto w omawianym okresie wziąłem udział w następujących spotkaniach i zebraniach:

2 grudnia 2006 r. (sobota)
• Miejski Klub Piłkarski Zgierz corocznie organizuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia cykl 

Mikołajkowo-Świątecznych  Halowych  Turniejów  Piłki  Nożnej  dla  chłopców  o  Puchar 
Prezydenta Miasta Zgierza. W tę sobotę odbyły się zawody w kat. wiekowej  „Michałowicz '92”. 
Wziąłem udział  w końcowej uroczystości  wręczenia pucharów oraz upominków zwycięzcom 
i najlepszym zawodnikom.

5 grudnia 2006 r. (wtorek)
• Podpisałem protokół z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie opłat 

adiacenckich, w okresie 2004 r. - I połowa 2006 r.

6 grudnia 2006 r. (środa)
• Prezydent  Miasta  Zgierza  odpowiada  m.in.  za  gospodarowanie  mieniem  komunalnym. 

W  związku  z  tym  rozpocząłem  wizytowanie  spółek  z  udziałem  miasta.  Jako  pierwszą 
odwiedziłem spółkę „Wodociągi i Kanalizacja. Zgierz” Spółka z o.o. 

7 grudnia 2006 r. (czwartek)
• W  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  spotkałem  się  z  harcerzami  z  Ukrainy  reprezentującymi 

Organizację  Skautową „Płast”.  Harcerze  gościli  w naszym mieście  na zaproszenie Komendy 
Hufca ZHP im. Wojska Polskiego w Zgierzu, a ZHP jest organizacją wprowadzającą ukraińskich 
harcerzy w europejską organizację skautową.

8 grudnia 2006 r. (piątek)
• Dwukrotnie  odwiedziłem  dzieci   i  młodzież  –  uczestników  festynu  „Sport  z  Mikołajem” 

zorganizowanego w hali MOSiR przy ul. Wschodniej przez Zgierskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej. Zwycięzcom zawodów wręczałem nagrody i upominki zakupione ze środków 
budżetu miasta.

• Uczestniczyłem w obchodach Święta 1 Dywizjonu Szwoleżerów w Leźnicy.

9 grudnia 2006 r. (sobota)
• Na  obiektach  MOSiR  przy  ul.  Wschodniej  odbyły  się  tego  dnia  dwa  turnieje:  III  Turniej 

Młodzików  o  Puchar  Łódzkiego  Związku  Zapaśniczego  w  ramach  Memoriału  im.  Marcina 
Kurpińskiego oraz drugi z cyklu zawodów halowych w piłce nożnej, rozegrany w kat. wiekowej 
„Górski 94”. Wziąłem udział w inauguracji pierwszego z nich, natomiast w zawodach halowej 
piłki nożnej wręczyłem zwycięzcom oraz najlepszym zawodnikom puchary i upominki.

11 grudnia 2006 r. (poniedziałek)
• Uczestniczyłem po  południu  w  przygotowanym przez  Muzeum Miasta  Zgierza  V spotkaniu 

z cyklu „Muzealne Spotkania ze Zgierską Historią”. Ogniskowało się ono wokół wspomnień 
uczestników i świadków działalności podziemnej „Solidarności” w Zgierzu w latach 1982-1989, 
a przygotowane zostało w związku z przypadającą w tych dniach 25. rocznicą wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego.

1



Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza wydane w dniach 01.12.2006 r.-12.12.2006 r.

L.P. Numer
zarządzenia

Data
wydania w sprawie Data wejścia

w życie
1 1/V/2006 01.12.2006 określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Zgierza. 01.12.2006

2 2/V/2006 01.12.2006 powołania zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza. 01.12.2006

3 3/V/2006 01.12.2006 powołania zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza. 01.12.2006

4 3a/V/2006 04.12.2006
powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym  dla  uczniów  zameldowanych  na  stałe  na  terenie  Gminy  Miasto  Zgierz, 
ustalenia zasad i trybu jej pracy.

04.12.2006

5 4/V/2006 12.12.2006
ogłoszenia  wykazu  obejmującego  lokal  mieszkalny  przeznaczony  do  wynajęcia  po 
przeprowadzeniu przetargu na ustalenie wysokości miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 

powierzchni użytkowej.
12.12.2006

Prezydent Miasta Zgierza
(-)Jerzy Sokół


