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Pan 
Andrzej Mięsok 
Radny Rady Miasta Zgierza 

dot. zapytania z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wskazania źródła finansowania wkładu 
własnego Gminy Miasto Zgierz w realizacji projektu pn. „Szlakiem architektury 
włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego 
oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" 

W odpowiedzi na Pana pytanie dot. źródła finansowania wkładu własnego, w wysokości 

ponad 13 min zł. który ma zapewnić Miasto w związku z realizacją projektu pn. ..Szlakiem 

architektur)' włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu 

turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" informuję, 

że na to zadanie w budżecie Gminy Miasto Zgierz na rok 2018 obecnie zabezpieczone zostały 

środki w wysokości 63.800.00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie specjalistycznych 

badań wody kąpieliska na terenie Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego „Malinka" 

niezbędnych do opracowania koncepcji modernizacji zbiornika wodnego zaplanowanego 

do przebudów)' w ramach projektu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr LIW703/18 

Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian 

w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych. Pozostałe środki na rok 

2018 stanowiące wkład własny są zabezpieczone w wolnych środkach stanowiących 

nadwyżkę dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych i zostaną wprowadzone do budżetu 

po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wkład własny na kolejny rok planuje się 

sfinansować z dochodów własnych, przychodów z tytułu wolnych środków i obcych źródeł 

finansowania. To w jakiej części będzie miało udział każde z wymienionych źródeł 

w finansowaniu powyższego projektu rozstrzygnie się po wykonaniu budżetu 2018 roku 

oraz na etapie konstruowania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Zgierz na kolejne lata budżetowe. 
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