
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza 
za okres od 19 lutego do 26 marca 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:

21 lutego (środa)
-Spotkanie z firmą Rexbud w celu uzgodnienia warunków dzierżawy terenu pod produkcję 
konstrukcji stalowych.
-Inauguracyjna lekcja wychowawcza w klasie II b Liceum Samorządowego im. R. Traugutta.

23 lutego (piątek)
-Patronat honorowy nad finałem I edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Patronach Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta.

24 lutego (sobota)
-Udział  w  jubileuszu  50-  lecia  zawarcia  związku  małżeńskiego  w  Urzędzie  Stanu 
Cywilnego.

26 lutego (poniedziałek)
-Udział  w uroczystości  powołania  Komendanta  Powiatowej  Straży Pożarnej-  młodszego 
brygadiera Krzysztofa Zielińskiego.
-Spotkanie  z  właścicielką  Zgierskiej  Fabryki  Rajstop  „Adrian”  panią  Małgorzatą 
Rosołowską- Pomorską

28 lutego (środa) 
-Wizyta w Gimnazjum Nr 3 na finale konkursu „Matematyczny Czar Par”.

1 marca (czwartek)
-Spotkanie z Radą Osiedla Podleśna celem omówienia potrzeb i problemów na osiedlu.
-Wystawa Przyrodnicza w Muzeum Miasta Zgierza „ Tatry- przyroda, ludzie, kultura”. 

2 marca (piątek)
-Upoważnienie  do  zastępowania  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dla  Zastępcy  Prezydenta 
Stanisława Łodwiga. 

3-4 marca (sobota- niedziela )
-Zgierskie Kaziuki: uczestnictwo w występie Zespołu Pieśni i Tańca „ Ejszyszanie” w sali 
Towarzystwa Śpiewaczego „ Lutnia” oraz w mszy świętej w dniu św. Kazimierza- Patrona 
Polski  i Litwy z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „ Ejszyszanie”.

5 marca (poniedziałek)
-Uroczyste  otwarcie  I  Powiatowych Targów  Edukacyjnych  w  Zgierskim  Zespole  Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.
-Spotkanie z klubem sportowym Grembach Kolejarz Zgierz
-Rada Sportu  -  omówienie roli  i  wizji  sportu  w mieście,  a także możliwości  powstania 
gabinetu lekarskiego na terenie MOSiR-u.

7 marca (środa)
-Uroczystość wręczania listów gratulacyjnych stypendystom stypendiów sportowych Rady 
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Miasta Zgierza w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu.

8-9 marca (czwartek-piątek)
-Upoważnienie  do  zastępowania  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dla  Zastępcy  Prezydenta 
Stanisława Łodwiga. 

12 marca (poniedziałek)
-Wizja  lokalna  budynku  przy  ul.  Jana  Pawła  II  19  w  celu  oceny  stanu  dachu,  klatki 
schodowej oraz ścian nieruchomości.
-Udział w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.

14 marca (środa)
-Wizja lokalna ulicy Mireckiego w Zgierzu celem rozwiązania problemu odprowadzania z 
ulicy wody deszczowej.
-Spotkanie z udziałem dyrektora MDK w Zgierzu - Jadwigi Wlaźlińskiej  oraz Starostwa 
Powiatowego, celem omówienia potrzeb MDK.

15 marca (czwartek)
-Wizyta w siedzibie TVP Łódź  celem przeanalizowania możliwości poszerzenia współpracy 
w wymianie informacji o problemach i sukcesach regionu.

16 marca (piątek)
-Uczestnictwo w przeglądzie Piosenki Żeglarskiej w Gimnazjum Nr 3
-Udział  w spotkaniu Klubu Profesjonalny Menadżer  Województwa Łódzkiego w Pałacu 
Poznańskiego w Łodzi.

19-20 marca (poniedziałek-wtorek)
-Upoważnienie  do  zastępowania  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dla  Zastępcy  Prezydenta 
Grzegorza Guli.

21 marca (środa)
-Spotkanie z grupą młodzieży z Rosji ( Ural) zorganizowane przez Zgierski Hufiec ZHP im. 
Wojska Polskiego.

22-26 marca (czwartek- poniedziałek)
-Upoważnienie  do  zastępowania  Prezydenta  Miasta  Zgierza  dla  Zastępcy  Prezydenta 
Grzegorza Guli.
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Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza wydane w dniach 19.02.2007 r.-26.03.2007 r.

L.P. Numer
zarządzenia

Data
wydania W sprawie

Data
wejścia 
w życie

1 22/V/2007 19.02.2007 powołania  komisji  w  celu  przeprowadzenia  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w 
Urzędzie Miasta Zgierza. 19.02.2007

2 23/V/2007 19.02.2007 powołania  komisji  w  celu  przeprowadzenia  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w 
Urzędzie Miasta Zgierza. 19.02.2007

3 24/V/2007 27.02.2007 sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Jaśminowej 
12. 27.02.2007

4 25/V/2007 27.02.2007 sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w 
Zgierzu  przy  ul.  Parzęczewskiej  70  na  rzecz  jej  użytkownika  wieczystego 
Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P. Różańcowej.

27.02.2007

5 26/V/2007 27.02.2007 sprzedaży prawa własności, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy 
ul.  Ossowskiego  i  ul.  Pogonowskiego  na  rzecz  jej  użytkownika  wieczystego 
Rzymskokatolickiej Parafii P.W. Świętego Jana Chrzciciela.

27.02.2007

6 27/V/2007 27.02.2007 ogłoszenia  wykazu  lokali  użytkowych  przeznaczonych  do  wynajęcia  w  drodze 
bezprzetargowej na okres 3 lat. 27.02.2007

7 28/V/2007 27.02.2007 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. 27.02.2007
8 29/V/2007 28.02.2007 umorzenia należności budżetowych. 28.02.2007

9 30/V/2007 28.02.2007 powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych 
stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz zasad przeprowadzenia tych likwidacji. 28.02.2007

10 31/V/2007 05.03.2007
zmiany uchwały Nr 29/98 Zarządu Miasta Zgierza   z dnia 15 kwietnia 1998 r. określającej 
zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie na terenie miasta Zgierza handlu okrężnego 
poza targowiskami.

05.03.2007

11 32/V/2007 12.03.2007
ustalenia  cen  na  prowadzenie  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej 
Spółka     z o.o. w Zgierzu gospodarki komunalnej w zakresie zieleni miejskiej, utrzymania 
porządku i czystości oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Zgierza.

12.03.2007

12 33/V/2007 12.03.2007 ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 
1 czerwca 2007 r. do 31 lipca 2007 r. 12.03.2007

13 34/V/2007 13.03.2007 nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Młodzieżowej 81. 13.03.2007
14 35/V/2007 13.03.2007 nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Dolnej 35. 13.03.2007



15 36/V/2007 14.03.2007 nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza. 21.03.2007

16 37/V/2007 14.03.2007 powołania  komisji  w  celu  przeprowadzenia  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 14.03.2007

17 38/V/2007 14.03.2007 przyjęcia  układu  wykonawczego  budżetu  miasta  Zgierza  w  zakresie  dochodów  zadań 
własnych na 2007 rok. 14.03.2007

18 39/V/2007 14.03.2007 przyjęcia  układu  wykonawczego  budżetu  miasta  Zgierza  w  zakresie  wydatków  zadań 
własnych na 2007 rok. 14.03.2007

19 40/V/2007 14.03.2007 ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów zadań zleconych na rok 2007. 14.03.2007
20 41/V/2007 14.03.2007 ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych na rok 2007. 14.03.2007

21 42/V/2007 15.03.2007 powołania komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela ubiegającego się  o  awans  na stopień 
nauczyciela mianowanego. 15.03.2007

22 43/V/2007 15.03.2007 sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Solnej 17. 15.03.2007

23 44/V/2007 15.03.2007 ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży  na  rzecz  użytkownika 
wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu. 15.03.2007

24 45/V/2007 20.03.2007 powołania  komisji  w  celu  przeprowadzenia  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w 
Urzędzie Miasta Zgierza. 20.03.2007

25 46/V/2007 20.03.2007 ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  wydzierżawienia  położonych  w 
Zgierzu przy       Al. Armii Krajowej. 20.03.2007

26 47/V/2007 23.03.2007 oddania  w  nieodpłatne  użytkowanie  nieruchomości  położonej  w  Zgierzu  przy  ulicy 
Łęczyckiej 24 na rzecz Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. 23.03.2007

27 48/V/2007 23.03.2007 zasad powoływania Komisji  Przetargowej  do spraw przygotowywania i  przeprowadzania 
postępowań      o udzielanie zamówień publicznych. 23.03.2007

28 49/V/2007 26.03.2007 ogłoszenia  wykazu obejmującego  lokal  użytkowy przeznaczony do  wynajęcia  w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat. 26.03.2007


