
Zgierz, 3 grudnia 2018r. 

Przemysław Jagielski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Prezydent Miasta Zgierza 
Przemysław Staniszewski 

INTERPELACJA 3/2018/PJ 

Zwracam się o przedstwienie następujących informacji: 

1. Wynikających ze złożonych do Prezydenta Miasta Zgierza oświadczeń majątkowych dochodów 
a) Pana Radosława Gajdy za okres, w którym pełni funkcję dyrektora w spółce WodKan Zgierz ze szczególnym 

wyszczególnieniem w powyższej kwocie wszystkich ewentualnych kwót nagród uzyskanych w ramach 
pracy w w tym okresie w tej spółce z podziałem na poszczególne lata pracy. 

b) Pana Piotra Karasiewicza za okres, w którym pełni funkcję Prezesa w spółce WodKan Zgierz ze szczególnym 
wyszczególnieniem w powyższej kwocie wszystkich ewentualnych kwót nagród uzyskanych w ramach 
pracy w w tym okresie w tej spółce z podziałem na poszczególne lata pracy. 

WYDZIAŁ ORG ANIZ AC Y JNY 
Biuro Rady Miasta Zgierza 
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PREZYDENT MIASTA 
ZGIERZA Zgierz, 7 grudnia 2018 

Wpłynęło dnia 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
Biuro Rady Miasta Zgierza i\auy JYI mb ta 

Pan 

Przemysław Jagielski 

Rady Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną 3 grudnia 2018 r. o nr 3/2018/PJ 

informuję, że oświadczenia majątkowe zarówno Pana Radosława Gajdy, które składał 

Wojewodzie Łódzkiemu jako Przewodniczący Rady Miasta Zgierza oraz Pana Piotra 

Karasiewicza - Prezesa Zarządu Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz udostępnione 

zostały zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Zgierza na stronie internetowej www.umz.zgierz.pl w zakładce "Oświadczenia 

majątkowe" pod szczegółowymi adresami: http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=7637 

oraz http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=210. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, 

sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby 

zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej 

decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. nr 34, poz. 282 ze zm.), w tym informację 

o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, w myśl przepisów art. 24h ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.). 

Treść tych oświadczeń zawiera wszystkie informacje, jakie wymagają przepisy 

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=210

