
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza 
za okres od 27 marca do 22 kwietnia 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 marca (wtorek)
– Udział  w  Międzyszkolnym  Konkursie  „Mini  Aerobików”  na  zaproszenie  Miejskiego 

Przedszkola nr 7.
– Uczestnictwo w koncercie inaugurującym obchody Jubileuszu XXXV- lecia Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Zgierzu.

28 marca (środa)
− Patronat i uroczyste wręczenie dyplomów zgierskim finalistom imprezy promującej pozytywne 

postawy i wzorce zachowań wśród młodzieży „Ośmiu Wspaniałych”  w Gimnazjum Nr 2.

30 marca (piątek)
− Konkurs  Recytatorski  „Wena  2007”  w  Gimnazjum  nr  3  pod  tegorocznym tytułem  „Poeta 

pamięta.”- poezja świadectwem działań człowieka.

31 marca (sobota)
− Zawody w tenisie stołowym w Gimnazjum nr 3.

1 kwietnia (niedziela)
− Patronat  i  udział  w  obchodach  drugiej  rocznicy  Papieża  Jana  Pawła  II,  podczas  których 

przeszedł ulicami miasta Biały Marsz oraz odbył się koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się”.

2 kwietnia (poniedziałek)
− Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach celem omówienia i opracowania 

wspólnego stanowiska w związku ze zmianą planowanego przebiegu drogi S8.

4 kwietnia (środa)
− Udział w naradzie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu z udziałem Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Łodzi celem przedstawienia wyników osiągniętych w roku 2006 jak 
i zadań przewidzianych na rok bieżący.

5-6 kwietnia (czwartek - piątek)
− Upoważnienie  do  zastępowania  Prezydenta Miasta  Zgierza  dla  Zastępcy Prezydenta  Miasta 

Grzegorza Guli.

14 kwietnia (sobota)
− Uroczyste obchody jubileuszy 50 lecia ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego, wręczenie medali 

przyznawanych przez Prezydenta RP.
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17 kwietnia (wtorek)
− Spotkanie  inauguracyjne  Rady  Biznesu  Kierunku  Zarządzanie  WSHE  w  celu  opracowania 

programu  specjalizacji  najlepiej  przygotowujących  do  wykonywania  zawodu  absolwentów 
WSHE.

18 kwietnia ( środa)
− Godzina wychowawcza z Prezydentem w Gimnazjum nr 2 z młodzieżą klasy IIIA

19 kwietnia ( czwartek)
− Udział w biegu sztafetowym po S-8 celem zamanifestowania poparcia dla wariantu łódzkiego 

i przekazania władzom państwowym petycji od mieszkańców regionu.

20 marca ( piątek)
− Wyjazd do Warszawy celem poparcia łódzkiego wariantu przebiegu drogi  S-8,  S-14,  wizyta 

w Sejmie RP, Kancelarii Premiera oraz w Ministerstwie Transportu.
− Udział  w  uroczystości  wręczania  nagród  w  związku  z  zakończeniem  wyścigu  kolarskiego 

szlakiem bursztynowym.

21 marca ( sobota)
− Patronat i uczestnictwo w XIV mistrzostwach w pływaniu amatorów Memoriał „Zawora”.
− Patronat nad koncertem zespołu „Siewcy Lednicy” w Kościele Parafialnym Matki Bożej Dobrej 

Rady.
− Uczestnictwo  w  Finale  Konkursu  o  Ruchu  Drogowym  zorganizowanym  przez  Komendę 

Powiatową Policji w Zgierzu.
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Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza wydane w dniach 27.03.2007 r.-22.04.2007 r.
Zarządzenie Nr z dnia w sprawie Data wejścia 

w życie

63/V/2007 18.04.2007 r. ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  oddania  w  dzierżawę  na  okres  3  lat  w  drodze 
bezprzetargowej

30.03.2007 r.

62/V/2007 18.04.2007 r. zmiany zarządzenia Nr 3a/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie 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

03.04.2007 r.

61/V/2007 18.04.2007 r. powołania zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza 03.04.2007 r.

60/V/2007 13.04.2007 r. ustalenie maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie  nauczycieli  przez szkoły wyższe i  zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

03.04.2007 r.

59/V/2007 12.04.2007 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza 04.04.2007 r.

58/V/2007 11.04.2007 r. odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza 04.04.2007 r.

57/V/2007 11.04.2007 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek   w Zgierzu  11.04.2007 r.

56/V/2007 11.04.2007 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto   w Zgierzu  11.04.2007 r.

55/V/2007 04.04.2007 r. Regulaminu pracy komisji przetargowej 11.04.2007 r.

54/V/2007 03.04.2007 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 52 przeznaczonej do zbycia w 
drodze przetargu

12.04.2007 r.

http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_054.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_054.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_055.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_056.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_057.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_058.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_059.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_060.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_060.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_061.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_062.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_062.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_062.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_063.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_063.pdf


53/V/2007 03.04.2007 r. ogłoszenia  wykazu  obejmującego  nieruchomość  przeznaczoną  do  zbycia  w  drodze  przetargu,  położoną  w 
Zgierzu przy ul. Szczepana Rembowskiego 31

13.04.2007 r.

52/V/2007 03.04.2007 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 
Wschodniej 21A

18.04.2007 r.

51/V/2007 03.04.2007 r. ustalenia  jednolitego  okresu  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  oddanych  w  użytkowanie  wieczyste 
Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

18.04.2007 r.

50/V/2007 30.03.2007 r. zmian  w  budżecie  i  zmiany  budżetu  miasta  Zgierza  na  rok  2007  w  zakresie  zadań  własnych,  zleconych  i 
powierzonych

19.04.2007 r.

http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_050.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_050.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_051.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_051.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_052.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_052.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_053.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_053.pdf

