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Odpowiadając na zapytanie nr 1 zgłoszone przez Pana w dniu 28 listopada 2011 roku, 

dotyczące zadłużenia z tytułu wynajmu przez Spółkę „Róża Wiatrów" pomieszczeń 

po aptece przy ul. Fijałkowskiego 2, przekazuję pismo Dyrektora Miejskiego Zespołu 

Przychodni Rejonowych w tej sprawie. 

Pełną informację nt. sytuacji wydzierżawionych pomieszczeń, Miejski Zespół 

Przychodni Rejonowych w Zgierzu przedstawi na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej Rady Miasta Zgierza. 

W odpowiedzi na zapytanie nr 2 informuję, że w udzielonej przeze mnie odpowiedzi 

z dnia 25 października 2011 roku zostały zawarte wszystkie informacje, których organ 

podatkowy może udzielić bez naruszenia art. 293 i art. 299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Przepisy Ordynacji 

podatkowej wskazują, komu gminny organ podatkowy może udzielić określonych informacji 

objętych tajemnicą skarbową. Na podstawie art. 293 Ordynacji podatkowej indywidualne 

dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników ,płatników 

lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Artykuł 299 ww. Ordynacji zawiera katalog 

organów i osójp, którym mogą być te informacje ujawnione. 

Przepisy Ordynacji nie wymieniają radnych jako osób uprawnionych do 

udostępniania danych objętych tajemnicą skarbową. 

Art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zobowiązuje Prezydenta wyłącznie do podania do publicznej 

wiadomości i w określonym terminie : 

wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, 

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; 
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wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

Wykaz taki jest co roku podawany do publicznej wiadomości w terminie do 31 

maja roku następnego po roku budżetowym. 

Odnośnie zapytania nr 3 informuję, że rzeźby drewniane będą konserwowane, w miarę 

możliwości finansowych wydziału przez artystów z paragrafu 4170 - wynagrodzenia 

bezosobowe oraz paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z budżetu Wydziału 

Promocji na rok 2012. 

Odpowiadając na zapytanie 4 w sprawie pozyskania nowych terenów na cmentarz 

komunalny informuję, iż będą zgłoszone wnioski i propozycje do „Zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta" pod kątem 

infrastruktury. Wskazane zostaną propozycje terenów pod lokalizację nowego cmentarza bądź 

poszerzenie istniejącego cmentarza komunalnego. Przy zabezpieczeniu nowych terenów 

należy przeprowadzić stosowne analizy z których wynikała by konieczność takiego 

planowania. Analizą zgłoszonych terenów zajmą się na etapie opracowania studium 

uprawnione osoby. Niestety ze względu na bardzo ograniczone środki na inwestycje 

niemożliwa będzie realizacja kolumbarium w roku 2012 r. 

W odpowiedzi na zapytanie nr 5 informuję, iż zbiórki pieniędzy , które odbywają się 

w szkołach, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci organizowane są przez organizacje 

ogólnopolskie takie jak PCK , a nie przez organizacje wewnątrzszkolne. Udział w akcjach jest 

dobrowolny.^ 
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