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W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 stycznia br pragnę w pierwszej kolejności 
zwrócić uwagę na Pana swierdzenie, iż "uwalenie budżetu na rok 2011 niczemu nie 
przeszkadza". Dziwi mnie fakt postawienia takiej tezy przez tak doświadczonego 
samorządowca i pozwoli Pan, że do tej kwestii się nie odniosę. 
Twierdzi Pan również, że Rada uchwala budżet, Rada może go zmienić i często to robi. 
Zapewniam Pana, iż zatwierdzona uchwała budżetowa Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 
będzie modyfikowana i projekty uchwał w tym zakresie będą Wysokiej Radzie 
przedkładane. Doskonale zdaje sobie Pan sprawę z bezspornego faktu, że przyjęty 
obecnie budżet Gminy na rok 2011 został skonstruowany i przedstawiony Wysokiej 
Radzie przez władzę V kadencji, w której to Klub Radnych, którego jest Pan członkiem 
uczestniczył z zastępcą prezydenta ( w osobie Pana Świętosława Gołka ) włącznie. Dziwi 
mnie zatem Pana stwierdzenie o moralnym prawie do złożenia interpelacji o 
przedstawionej treści w odniesieniu do potwierdzenia faktu zgłaszania przez Pana 
faktycznych i słusznych problemów moim poprzednikom a zarazem Pana 
współkoalicjantom i współpracownikom V kadencji. Ponadto analiza sytuacji finansowej 
Gminy Miasto Zgierz została przedstawiona Radnym w objaśnieniach do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Zapewniam Pana, że negatywne efekty dotychczasowych działań 
dostrzegam i w tym zakresie w pełni się z Panem zgadzam. 

W odniesieniu do kwestii dotyczącej rzekomego mojego stwierdzenia o 
konieczności uczenia się, nie wiem na jakiej podstawie taki fakt Pan przytacza. Ja jednak 
w kwestii kształcenia ustawiczego mam odmienne zdanie i zachęcam Pana do zapoznania 
się z Rezolucją Rady Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r., pt „Urzeczywistnienie 
koncepcji uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), w której zawarto listę 
priorytetowych działań, których realizacja powinna przyczynić się do wdrażania koncepcji 
tego typu edukacji w całej Europie. Wśród priorytetowych działań w omawianym zakresie 
Komisja wskazuje na: 

- tworzenie kultury uczenia się, 
- nadanie wysokiej rangi uczeniu się, 
- zwiększenie powszechnego dostępu do informacji i doradztwa dotyczącego 

możliwości edukacyjnych; 
- zwiększenie inwestowania w uczenie się, zarówno w wymiarze finansowym jak i 

czasowym, przybliżenie uczącym się możliwości edukacyjnych; 
- upowszechnienie umiejętności podstawowych; ^ 

- rozwój innowacyjnych koncepcji uczenia się e-nauczania. d ^\ vQ 
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