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Uprzejmie proszę'jo przygotowanie i przedstawienie pianu naprawy finansów 
publicznych miasta Zgierza na VI kadencję, łącznie z bieżącym rokiem. Plan taki powinien 
zawierać algorytmy realizacyjne na poszczególne lata oraz spodziewane efekty. Pani 
Prezydent w kampanii wyborczej mówiła, że taki program posiada. Dlatego realizacja tej 
interpelacji nie powinna stanowić probiemu. 

Uwalenie budżetu na rok 2011 niczemu nie przeszkadza. Rada uchwaia budżet. Rada 
może go zmienić i często to robi. Może też oczywiście jako korektę wprowadzić pian 
naprawy finansów publicznych. 

Racjonalnie myślących radnych i obywateli naszego miasta nie interesuje 
populistyczne pustosłowie i hasłowe deklaracje o poprawie finansów oraz drobne 
przesunięcia w budżecie, tylko szczegółowy program naprawczy przygotowany zgodny z 
regułami ekonomicznymi. 

Do tej interpelacji mam moraine prawo, gdyż o naprawie gospodarki i finansów miasta 
mówiłem już V kadencji. Widocznych pozytywnych efektów w tym zakresie nie było. 

Są tylko efekty negatywne braku działań w tym zakresie: tzw. „pułapka zadłużeniowa 
oraz brak środków, przede wszystkim na inwestycje. Jest to prawie jednoznaczne z brakiem 
pieniędzy na rozwój i modernizację miasta, tworzenie infrastruktury drogowej i budowlanej 
oraz brakiem środków na udział własny, konieczny do pozyskiwania większych 
pieniędzy zewnętrznych. 

Myślę że Pani Prezydent zna słynne na cały świat zdanie Bila Ciintona: "Głupcze po 
pierwsze gospodarka" czyli innymi słowy podstawą wszystkiego jest gospodarka, a w 
przypadku naszego miasia gospodarka finansowa. 

Bez naprawy finansów publicznych po poranku nie będzie słoneczka nad Zgierzem, 
tyiko czarne chmury. 

Pani Prezydent też powinna wiedzieć jako dr n. ekonomicznych, że dobry menadżer 
tak jak dobry iekarz przychodzi do pracy, zamyka drzwi oa gabinetu i przystępuje do pracy, a 
nie mówi że musi się uczyć. U lekarza wiadomo - jak jesi inaczej pacjent może umrzeć. 

Ze swej strony i kolegów z PO deklaruję pomoc przy realizacji planu NFP. 


