
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza 
za okres od 25 stycznia do 18 lutego 2007 roku

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:

27 stycznia ( sobota)
• Złote gody w Urzędzie Stanu Cywilnego- wręczenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta 

RP „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
• Koncert  w  sali  Towarzystwa  Śpiewaczego  „Lutnia”  zorganizowany  przez  Miejski  Ośrodek 

Kultury z cyklu „Cudze chwalicie swego nie znacie”.

28 stycznia ( niedziela)
• Udział  w  uroczystej  mszy  świętej  odprawionej  na  okoliczność  25-tej  rocznicy  święceń 

kapłańskich ks. Zdzisława Sudry- proboszcza Parafii pw. Świętego Jana Chciciela..

29 stycznia ( poniedziałek)
• Spotkanie z przedstawicielami TBS celem omówienia dalszej działalności po ostatnich zmianach 

w organizacji i funkcjonowaniu spółki..

02 lutego ( piątek)
• Spotkanie   sondażowe z firmą Ekogal Ekopur dotyczące zamierzeń inwestycyjnych firmy.
• Udział w otwarciu Fitness Klubu w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Leśmiana.

03 lutego ( sobota)
• Wizyta  w  gmachu   Akademii  Muzycznej  im.  Fr.  Chopina  w  Warszawie  na  koncercie 

jubileuszowym  z  okazji  80.  rocznicy  powstania   Polskiego  Związku  Chórów  z  udziałem 
Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.

05 lutego (  poniedziałek)
• Udział  w  uroczystym  otwarciu  regionalnych  eliminacji  VII  Ogólnopolskiego  Festiwalu 

Twórczości  Teatralno-  Muzycznej  Osób  Niepełnosprawnych  „Albertiana  2007”,  których 
gospodarzem jest miasto Zgierz. 

07 lutego- 09 lutego ( środa- piątek)
• Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Grzegorza 

Guli.

10 lutego ( sobota)
• Uroczyste otwarcie Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.

15 lutego ( czwartek)
• II Przegląd Piosenki Religijnej „ Radośnie Panu dziś śpiewajmy”- na zaproszenie Parafii Farnej 

św. Katarzyny w Zgierzu

• Wizyta w Poznaniu na uroczystości uhonorowania Pani Małgorzaty Rosołowskiej- Pomorskiej - 
właścicielki  fabryki  rajstop  „Adrian”  w  Zgierzu  tytułem  „Menadżer  Najwyższej  Jakości” 
przyznawanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością.
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16 lutego ( piątek)
• Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym w  Szkole  Podstawowej  Nr  5  na  zaproszenie  Zarządu 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka”.

17 lutego ( sobota)
• Mecz piłki ręcznej piłkarzy MKS- Zgierz z MKS- Piotrkovia w ramach rozgrywek II Ligowych..
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Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza wydane w dniach 25.01.2007 r.-18.02.2007 r.

L.p. Numer
zarządzenia

Data
wydania W sprawie Data

wejścia w życie

1 15/V/2007 29.01.2007
upoważnienia  do  reprezentowania  przy  opracowaniu  dokumentacji  pt.  "Rewitalizacja 
i     rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza"  29.01.2007

2 16/V/2007 30.01.2007 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat 30.01.2007

3 17/V/2007 01.02.2007 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zgierzu 01.02.2007

4 18/V/2007 05.02.2007

zatwierdzenia  planu  kontroli  finansowej  na  rok  2007  w jednostkach  organizacyjnych 
Gminy Miasto  Zgierz  i  podmiotach  niezaliczonych do  sektora  finansów publicznych, 
którym przekazano z budżetu miasta dotację celową na realizację zadań Gminy 05.02.2007

5 19/V/2007 06.02.2007
sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 
52 06.02.2007

6 20/V/2007 12.02.2007
powołania  komisji  w  celu  przeprowadzenia  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze 
w     Urzędzie Miasta Zgierza  12.02.2007

7 21/V/2007 16.02.2007

ogłoszenia  wykazu  dotyczącego  bezprzetargowego  zbycia  nieruchomości  położonej 
w     Zgierzu  przy  ul.  Parzęczewskiej  70  na  rzecz  Rzymskokatolickiej  Parafii  N.M.P.   
Różańcowej 16.02.2007

http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_016.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_015.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_015.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_021.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_021.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_021.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_020.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_020.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_019.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_019.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_018.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_018.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_018.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_017.pdf

