
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza 
za okres od 28 maja do 24 czerwca 2007 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:

30 maja 2007 r. (środa)
• VIII  Edycja  Konkursu  Internetowego  „Pasjonaci  i  hobbyści”  2006/2007,  podczas  którego 

uczniowie szkół prezentowali swoje prace konkursowe.
• Uczestnictwo  w  wystawie  „Zgierz  na  starej  fotografii”  w  Muzeum  Miasta  Zgierza, 

zorganizowanej w celu zaprezentowania najstarszych fotografii przedstawiających miasto.

31 czerwca 2007 r. (czwartek)
• Uroczyste otwarcie Olimpiady Przedszkolaka w hali MOSiR, w której wzięło udział ponad 150 

dzieci z 7 zgierskich przedszkoli.

1 czerwca 2007 r. (piątek)
• Uczestnictwo w konkursach z okazji Dnia Dziecka m.in. w „Biegu ku słońcu” zorganizowanym 

przez ZKS „Włókniarz” w Parku Miejskim, oraz w konkursie „Bądź aktywny” zorganizowanym 
przez  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Zgierzu  w  ramach  programu 
„Trzymaj Formę”.

• Obchody Dnia Dziecka w Centrum Obywatelskim.
• Wizyta na ulicy Rembowskiego 41 celem sprawdzenia stanu kamienicy.
• Spotkanie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej EndoMedica, który został laureatem 

XVII edycji konkursu „Teraz Polska”.
• Kolacja powitalna z delegacjami z Miast Partnerskich w restauracji Raj.

2 czerwca 2007 r. (sobota)
• Udział w Festynie Środowiskowym w Szkole Podstawowej Nr 12.
• Uczestnictwo i patronat nad XXIV Ogólnopolskim Biegiem „O srebrne czółenko włókniarskie” 

zorganizowanym przez Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
• Udział  w  Święcie  Miasta  Zgierza,  podczas  którego  odbyły  się  spotkania  i  rozmowy 

z delegacjami goszczącymi w Zgierzu.

3 czerwca 2007 r. ( niedziela)
• Pożegnanie gości z miast partnerskich podczas uroczystego śniadania w restauracji Raj.
• Uczestnictwo  w  konkursie  spławikowym  o  Puchar  Prezydenta  Miasta  Zgierza.  Wręczenie 

pucharu i medali zwycięzcom konkursu.

4-6 czerwca 2007 r. (poniedziałek- środa)
• Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Stanisława 

Łodwiga.

8 czerwca 2007 r (piątek)
• Wizyta u pani Marianny Kubackiej świętującej swoje setne urodziny.

9 czerwca (sobota)
• Uczestnictwo w zawodach o IV Puchar Prezydenta Miasta Zgierza w łucznictwie w kategoriach 

młodzieżowych na torach łuczniczych MOSiR.
• Udział w Pikniku zorganizowanym przez Radę Osiedla- Podleśna.

10 czerwca 2007 r. (niedziela)
• Uroczyste zakończenie zawodów łuczniczych o Puchar Prezydenta Miasta Zgierza.
• Uczestnictwo w konkursie Miss Polonia Ziemi Łódzkiej.



11 czerwca 2007 r. (poniedziałek)
• Udział w zakończeniu VIII edycji konkursu internetowego. Wręczenie nagród zwycięzcom.
• Spotkanie z zarządem Fundacji na Rzecz Ochrony Obywateli w Zgierzu.
• Uczestnictwo w koncercie poświęconym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Teatrze Wielkim 

na zaproszenie Prezydenta Miasta Łodzi.

12 czerwca 2007 r. (wtorek)
• Spotkanie  z  Burmistrzem Aleksandrowa  celem omówienia  możliwości  rozwoju  okolicznych 

przedsiębiorstw.
• Udział w uroczystościach jubileuszowych Patrona Biblioteki w Miejsko-Powiatowej Bibliotece 

im. Bolesława Prusa.

13 czerwca 2007 r. (środa)
• Wyjazd  do  Urzędu  Wojewódzkiego  wraz  z  Naczelnikiem  Wydziału  Pozyskiwania  Środków 

Pomocowych - Katarzyną Miksą oraz Skarbnikiem Miasta - Krystyną Folgą celem podpisania 
weksla odnośnie projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej”.

14 czerwca 2007 r. (czwartek)
• Zakończenie  wystawy  poświęconej  twórczości  plastyków  amatorów  Zgierza  i  Powiatu 

Zgierskiego w SDK „SEM”.

15 czerwca 2007 r. (piątek)
• Spotkanie  z  panem  Jerzym  Mikołajczykiem  ze  Stowarzyszenia  Osób  Chorujących  na 

Stwardnienie  Rozsiane  celem  omówienia  potrzeb  i  problemów  Stowarzyszenia  oraz  jej 
członków.

16 czerwca 2007 r. (sobota)
• Koncert  z  okazji  35-tej  rocznicy  poświęcenia  Kościoła  Opatrzności  Bożej  w  Zgierzu  na 

zaproszenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej w Zgierzu.
• Uczestnictwo  w V Integracyjnym Rajdzie  Przedsiębiorcy pod  hasłem „Zawsze  Razem” pod 

patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
• Udział w mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu w ramach uroczystości 

nadania Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Kochanowskiego.
• Uczestnictwo  w  Ogólnopolskich  Zawodach  Kwalifikacyjnych  do  Ogólnopolskiej  Olimpiady 

Młodzieży pod patronatem Starosty Powiatu Zgierskiego na torach łuczniczych MOSiR.

17 czerwca 2007 r. (niedziela)
• Festyn „Bawmy się razem” połączony z dniem Szkoły Podstawowej Nr 10 na zaproszenie Rady 

Osiedla Proboszczewice – Lućmierz i SP 10.

19 czerwca 2007 r. (poniedziałek)
• Uroczystość z okazji zakończenia roku starszaków w Miejskim Przedszkolu Nr 6.
• Koncert „Nauczyciele dzieciom” z okazji 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej.

20 czerwca 2007 r. (środa)
• Uczestnictwo w uroczystym Pożegnaniu Starszaków oraz Jubileuszu 30-lecia Przedszkola Nr 13 

w Zgierzu.
• Uroczyste  spotkanie  w  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  z  Olimpijczykami,  którzy  urodzili  się 

w Zgierzu i trenowali w zgierskich klubach, które odbyło się na zaproszenie Prezydenta Miasta 
Zgierza.

• Spotkanie  informacyjne  w  sprawie  koncepcji  powołania  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta 
Zgierza Fundacji  Ulicy Długiej  z udziałem właścicieli  budynków znajdujących się przy ulicy 
oraz innych zainteresowanych osób.

• Uroczyste spotkanie związane z 50-letnią rocznicą powstania Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej w Polsce (1957-20007) i 30-leciem Ogniska TKKF „Atlas”.

21 czerwca 2007 r. (czwartek)



• Wizyta  w  siedzibie  Telewizji  Centrum  w  celu  omówienia  wzajemnych  oczekiwań  co  do 
współpracy telewizji z władzami miasta.

• Uroczystość wręczania świadectw uczniom klas trzecich Gimnazjum Nr 2.
• Zakończenie roku szkolnego 2006/2007 oraz piknik „Powitanie lata” w Miejskim Przedszkolu 

Nr 14 w Zgierzu.
• Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2006/2007 dla klas trzecich na zaproszenie Dyrekcji 

Rady Pedagogicznej i Uczniów Gimnazjum Nr 3.

22 czerwca 2007 r. (piątek)
• Udział  w  uroczystych  obchodach  stulecia  istnienia  Powszechnej  Spółdzielni  Spożywców 

„Zgoda”.
• Spotkanie z goszczącą w Zgierzu delegacją węgierską celem omówienia zagadnień kulturalnych 

oraz kontynuacji wzajemnej współpracy.
• Uroczyste otwarcie turnieju piłkarskiego na stadionie MOSiR.
• Uczestnictwo w zakończeniu sezonu kulturalnego w Miejskim Ośrodku Kultury.

23 czerwca 2007 r. (sobota)
• Udział  w  pikniku  osiedlowym  na  zaproszenie  Rady  i  Zarządu  Osiedla  Krzywie-Chełmy 

w Zgierzu.

24 czerwca 2007 r. (niedziela)
• Uroczyste zakończenie turnieju piłkarskiego na terenie MOSiR-u.
• Udział  w  „Otwarciu  sezonu  letniego  na  wodzie,  na  trawie,  na  piasku  i  scenie”  w  ośrodku 

wypoczynkowym „Malinka”.



Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza wydane w dniach 28.05.2007 r. - 24.06.2007 r. 

Zarządzenie Nr z dnia w sprawie Data wejścia w życie 

97/V/2007 14.06.2007 r. powołania dyrektora Muzeum Miasta Zgierza 14.06.2007 r.

96/V/2007 13.06.2007 r. wzoru  legitymacji  upoważniających osoby  przebywające na  zasiłkach  i  świadczeniach  przedemerytalnych do 
ulgowych przejazdów w miejskiej komunikacji autobusowej oraz trybu ich wydawania

28.06.2007 r.

95/V/2007 13.06.2007 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Solnej 17 przeznaczonej do zbycia w drodze 
przetargu

13.06.2007 r.

94/V/2007 13.06.2007 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położoną 
w Zgierzu przy ul. H. Sienkiewicza 10

13.06.2007 r.

93/V/2007 08.06.2007 r. powołania  komisji  w  celu  przeprowadzenia  konkursów  na  kandydatów  na  stanowiska  dyrektorów  szkół  i 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz

08.06.2007 r.

92/V/2007 08.06.2007 r. ogłoszenia  wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. J. Kasprowicza 60, J. Kasprowicza 62-64, W. i      K. Kossaków 64  

08.06.2007 r.

91/V/2007 01.06.2007 r. zmiany uchwały Nr 42/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie regulaminu pracy 
komisji przyznającej stypendia Rady Miasta Zgierza i powołania składu osobowego komisji stypendialnej 

01.06.2007 r.

90/V/2007 01.06.2007 r. zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego Miejskiego Zespołu  Przychodni  Rejonowych w Zgierzu  za 
2006 rok 

01.06.2007 r.

89/V/2007 31.05.2007 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych 31.05.2007 r.

88/V/2007 31.05.2007 r. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miasto Zgierz do szkół (ośirodków) 31.05.2007 r.
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