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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 27 października 201 lr. , informuję: 

w pierwszym roku swojej kadencji uczestniczył Pan w spotkaniu w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli. Rok później udał się Pan do Brukseli już z ośmioosobową delegacją składającą 
się z pracowników Urzędu Miasta Zgierza oraz Radnych Rady Miasta Zgierza, dlatego 
doskonale powinien Pan wiedzieć jakie korzyści społeczne i ekonomiczne przynosi to miastu 
i jego mieszkańcom. Tym niemniej wyjaśniam iż: 

Europejski Tydzień Regionów i Miast „OPEN DAYS 2011" w Brukseli jest cykliczną 
imprezą organizowaną od 9 lat przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji 
Europejskiej oraz Komitet Regionów. Brało w nim udział ponad 6 000 partnerów 
regionalnych i lokalnych z 271 regionów europejskich oraz ośmiu państw spoza UE. 

OPEN DAYS jest jednym z najważniejszych wydarzeń, w trakcie którego europejskie miasta 
i regiony prezentują swoje osiągnięcia zrealizowane przy wykorzystaniu możliwości, jakie 
oferuje polityka spójności Unii Europejskiej. Planowane seminaria tematyczne, warsztaty 
merytoryczne, debaty i wystawy mają na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie 
wzmacniania konkurencyjności regionalnej, współpracy międzyregionalnej oraz spójności 
społeczno-ekonomicznej. W tym roku hasłem przewodnim tego wydarzenia było 
„Inwestowanie w przyszłość: zaangażowanie regionów w inteligentny, zrównoważony 
i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost". 

Dodatkowo od 10 do 12 października na terenie Parku Pięćdziesięciolecia zorganizowane 
zostało „Miasteczko polskie", gdzie prezentowanych było 16 stoisk regionalnych, na których 
polskie województwa przedstawiły swoje dokonania w zakresie wdrażania Funduszy 
Europejskich w Polsce. Obecność na terenie „Miasteczka polskiego" władz regionalnych 
i lokalnych stanowiło doskonałą okazję do promocji regionu, nawiązaniu nowych kontaktów 
oraz wymiany poglądów i doświadczeń związanych z pozyskiwaniem i wdrażaniem 
Funduszy Europejskich. 

Uczestnictwo w organizowanych w tym czasie warsztatach, seminariach, wykładach 
i wystawach było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy 
międzyregionalnej na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej. Udział w tych szkoleniach 
skutkuje również poszerzeniem posiadanej i zdobyciem nowej wiedzy oraz podniesieniem 
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kwalifikacji, a także staje się doskonałą okazją do wymiany poglądów i opinii ze 
współuczestnikami spotkania. 

Celem wyjazdu na Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS nie było 
pozyskiwanie środków unijnych. 

Łączne koszty wyjazdu Pani dr Iwony Wieczorek Prezydenta Miasta Zgierza i Pana 

Tomasza Zgierskiego p.o. Naczelnika Wydziału Promocji Miasta do Brukseli w dniach 

10-13 października 2011 r. wyniosły 6 456,29 zł. 

Łączne koszty delegacji (wyżywienia, noclegów, dojazdów) pracowników 

i kierownictwa Urzędu Miasta Zgierza (w tym koszty wyjazdów związanych z uczestnictwem 

w szkoleniach) w okresie VI kadencji do dnia 27 października 2011 r. wyniosły 22 094,10 zł., 

w tym 13,142,19 to łączne koszty związane z wyjazdami służbowymi pracowników UMZ. 

Pozostała kwota 8951,91 zł. to łączny koszt delegacji kierownictwa urzędu. Dla 

porównania koszty delegacji w pierwszym roku Pana kadencji wyniosły ponad 22 000 zł. 


