
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
za okres od 23 kwietnia do 27 maja 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:

24 kwietnia (wtorek)

• Uczestnictwo  w  II  Międzyszkolnym  Przeglądzie  Formacji  Tanecznych  „Roztańczone 
przedszkolaki” zorganizowanym w Domu Kultury „SEM” przez Miejskie Przedszkole nr 15. 

27 kwietnia (piątek)

• Uroczystość wręczania świadectw na okoliczność zakończenia nauki w Samorządowym Liceum 
Ogólnokształcącym im. R. Traugutta. Wręczenie nagród najlepszym uczniom za trzyletnią naukę 
w liceum. 

• Wizja  lokalna terenu nowo wybudowanego boiska  szkolnego przy ulicy Dolnej.  Omówienie 
potrzeb finansowych Rady Osiedla Podleśna w związku z dokończeniem prac na boisku. 

28 kwietnia ( sobota )

• VII  Międzynarodowe  Mistrzostwa  Polski  w  Tenisie  Stołowym z  okazji  100-  lecia  istnienia 
Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”. 

• Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  100-  lecia  Towarzystwa  Gimnastycznego  „SOKÓŁ” 
w sali Towarzystwa Śpiewaczego „LUTNIA” w Zgierzu. 

• Uroczyste  spotkanie  z  okazji  „Dnia  Inwalidy”  zorganizowane  prze  Związek  Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu. 

2 maja ( środa)

• Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Stanisława 
Łodwiga. 

7 maja (poniedziałek)

• Posiedzenie Rady Społecznej MZPR- podjęcie dwóch uchwał: w sprawie zatwierdzenia planu 
finansowego MZPR za 2006 rok oraz w sprawie zmian w statucie tej jednostki. Dyskutowano 
także o kwestii restrukturyzacji MZPR oraz kontraktów na 2007 rok. 

• Spotkanie  z  reprezentacją  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  wraz  z  nauczycielem-  Panią  Jadwigą 
Sikorską. Złożenie gratulacji i wyrazów uznania za osiągnięty sukces ( zdobycie złotego medalu 
w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej dziewcząt). 

9- 11 maja (środa - piątek)

• Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Stanisława 
Łodwiga. 

14 maja (poniedziałek)

• Spotkanie z konsorcjum : Fortum DZT, MPGM, PEC, ZSM. 

15 maja (wtorek)

• Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Stanisława 
Łodwiga. 

16 maja (środa)

• Spotkanie  z  dyrekcją  oddziału  w  Łodzi  i  pracownikami  Centrum  Ubezpieczeniowego 
i Handlowego „SECURUS” w Zgierzu celem wymiany poglądów dotyczących ubezpieczenia 



młodzieży w szkołach i  dzieci  w przedszkolach w Centrum Szkoleniowo- Wystawienniczym 
(KANO) w Zgierzu. 

17- 24 maja (czwartek - czwartek)

• Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Stanisława 
Łodwiga. 

25 maja (piątek)

• Uroczyste  posiedzenie  Senatu  Uniwersytetu  Łódzkiego  z  okazji  62.  rocznicy  powstania 
Uniwersytetu Łódzkiego w auli im. Profesora Wacława Szuberta w Łodzi. 

26 maja (sobota)

• Udział w Pikniku Rodzinnym „ Sobota z Piątką” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5. 

27 maja (niedziela)

• Udział w VII Międzypowiatowym Festiwalu Chóralnym w kościele p.w. Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu na zaproszenie Starosty Zgierskiego i  Towarzystwa Śpiewaczego „  Lutnia” 
w Zgierzu. 

• Spotkanie dotyczące wielokulturowości Zgierza w Urzędzie Stanu Cywilnego zorganizowane 
przez Urząd Miasta Zgierza. Omówienie spraw związanych z przyszłością Zgierza w oparciu 
o jego wielokulturową tradycję. 

• Udział w Pikniku rodzinnym w Przedszkolu Nr 10. 



Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza wydane w dniach 23.04.2007 r. - 25.05.2007 r.

Zarządzenie Nr z dnia w sprawie Data wejścia w życie

87/V/2007 25.05.2007 r. zmiany zarządzenia Nr 36/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

25.05.2007 r.

86/V/2007 25.05.2007 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej 25.05.2007 r.

85/V/2007 21.05.2007 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Zgierzu przy ul. Park Miejski 21.05.2007 r.

84/V/2007 17.05.2007 r. zmiany budżetu i  zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie  zadań własnych,  zleconych i 
powierzonych

17.05.2007 r.

83/V/2007 17.05.2007 r. ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół 17.05.2007 r.

82/V/2007 16.05.2007 r. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Zgierza 16.05.2007 r.

81/V/2007 16.05.2007 r. zmiany uchwały Nr 29/93 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie utworzenia "Fundacji na 
Rzecz Ochrony Obywateli"

16.05.2007 r.

80/V/2007 16.05.2007 r. dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej 16.05.2007 r.

79/V/2007 16.05.2007 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Zgierzu przy ul. Parkowej 1 16.05.2007 r.

78/V/2007 16.05.2007 r. ogłoszenia  wykazu  obejmującego  zabudowaną  nieruchomość  gruntową  położoną  w  Zgierzu,  przy  ulicy 
Henryka Dąbrowskiego Nr 12, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu

16.05.2007 r.

http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_078.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_078.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_079.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_080.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_081.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_081.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_082.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_083.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_084.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_084.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_085.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_086.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_087.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_087.pdf


77/V/2007 10.05.2007 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza 10.05.2007 r.

76/V/2007 10.05.2007 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza 10.05.2007 r.

75/V/2007 08.05.2007 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki Międzygminna 
Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o.

08.05.2007 r.

74/V/2007 08.05.2007 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.

08.05.2007 r.

73/V/2007 08.05.2007 r. upoważnienia  do  reprezentowania  Gminy  Miasto  Zgierz  w  Zgromadzeniach  Wspólników  Spółki 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu

08.05.2007 r.

72/V/2007 08.05.2007 r. upoważnienia  do  reprezentowania  Gminy  Miasto  Zgierz  w  Zgromadzeniach  Wspólników  Spółki  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu

08.05.2007 r.

71/V/2007 08.05.2007 r. upoważnienia  do  reprezentowania  Gminy  Miasto  Zgierz  w  Zgromadzeniach  Wspólników  Spółki  Zgierskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" Sp. z o.o. w Zgierzu

08.05.2007 r.

70/V/2007 08.05.2007 r. ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży  na  rzecz  użytkownika  wieczystego 
Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P. Różańcowej

08.05.2007 r.

69/V/2007 08.05.2007 r. ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży  na  rzecz  użytkownika  wieczystego 
Rzymskokatolickiej Parafii P.W. Świętego Jana Chrzciciela

08.05.2007 r.

68/V/2007 30.04.2007 r. wypłat ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej w Zgierzu 30.04.2007 r.

67/V/2007 27.04.2007 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych i zleconych 27.04.2007 r.

http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_067.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_068.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_069.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_069.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_070.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_070.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_071.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_071.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_072.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_072.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_073.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_073.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_074.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_074.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_075.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_075.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_076.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_077.pdf


66/V/2007 26.04.2007 r. zasad  składania  i  analizowania  oświadczeń  majątkowych,  oświadczeń  o  prowadzeniu  działalności 
gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej

26.04.2007 r.

65/V/2007 23.04.2007 r. zmiany  zarządzenia  Nr  112/IV/2004  Prezydenta  Miasta  Zgierza  z  dnia  6  października  2004  r.  w  sprawie 
powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie 
nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz na zbycie  przysługującego Gminie  Miasto 
Zgierz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmienionego zarządzeniem Nr 156/IV/2005 Prezydenta 
Miasta Zgierza z dnia 15 grudnia 2005 r., zarządzeniem Nr 81/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 
sierpnia 2006 r. oraz zarządzeniem Nr 11/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2006 r.

24.04.2007 r.

64/V/2007 23.04.2007 r. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz 23.04.2007 r.

http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_064.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_065.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_065.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_065.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_066.pdf
http://www.zgierz.pl/umz/zarzadzenia/07_066.pdf

