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Radny Rady Miasta Zgierza 

W nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego z dnia 29.03.2012 r. informuję, że 

w ramach prowadzonych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych wykonano już 

naprawę największych ubytków na ul. Długiej. Po wykonaniu najpilniejszych prac związanych 

z naprawą nawierzchni na innych ulicach miasta , przystąpimy niezwłocznie do naprawy 

wskazanych przez Pana Radnego ulic Sikorskiego i Głowackiego. Informuję ,że wykonane w 

miesiącu marcu naprawy nawierzchni bitumicznej ulicy Witkacego kosztowały 16 700 zł 

brutto. Koszty te wzrosną , gdyż naprawiane są obecnie mniejsze ubytki tej ulicy. Naprawa 

nawierzchni ul. Całej z wykorzystaniem tłucznia drogowego kosztowała 10 586,10 zł brutto. 

Odnośnie oznakowania ul. Staffa i Tuwima informuję, że zostało zlecone opracowanie 

organizacji ruchu na wskazanych przez Pana Radnego ulicach i po jego zatwierdzeniu będzie 

ono wprowadzone. 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 29 marca br. 

uprzejmie informuję, iż: 

1. ITZ to gazeta z tradycjami. Ukazuje się na rynku wydawniczym od ponad 20 lat, 

docierając 

z informacją na temat bieżących wydarzeń w mieście do kilku, czy nawet kilkunastu 

tysięcy zgierzan. W marcu 2011 roku ITZ został przekształcony w dwutygodnik, 

uzyskał nowy format, szatę graficzną i pełny kolor. Spotkało się to z aprobatą 

czytelników, czego dowodem jest wzrastająca sprzedaż i coraz większe 

zainteresowanie zamieszczaniem reklam w ITZ, nawet przez prężnie działające firmy 

0 ogólnopolskiej renomie (Castorama, czy Geers). 

2. Mimo wzrastających kosztów wydawania pisma związanych z postępującą inflacją 

1 podniesieniem stawki VAT na druk gazety, wysokość dotacji dla ITZ utrzymuje się 
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na niezmienionym poziomie, od co najmniej 15 lat (a w latach 2002-2005 była 

jeszcze wyższa). Jednocześnie też dochody generowane przez gazetę są coraz wyższe. 

Jest to dobry prognostyk na przyszłość. 

3. Proponowany przez Pana biuletyn, wydawany raz w miesiącu, bezpłatny 

i niepublikujący reklam, nie spełnia potrzeb blisko 60-tysięcznego miasta. Już 

w cyklu dwutygodniowym ogłoszenia, do których zamieszczania zobowiązane są 

poszczególne wydziały Urzędu Miasta, ukazują się w ostatniej chwili, (o czym 

informują nas instytucje kontrolne). Miesięczny biuletyn wiązałby się z koniecznością 

wykupywania ogłoszeń urzędowych w innych lokalnych gazetach, w których ceny są 

dużo wyższe niż w ITZ. Przykład - Gmina Zgierz, która w pierwszym kwartale tego 

roku wydała na ogłoszenia w innych gazetach lokalnych kilka tysięcy złotych. 

Kolejny: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, które dotychczas nie ma własnej gazety, 

zamieszcza ogłoszenia w ITZ. 

Pragnę również podkreślić, iż podstawowym zadaniem jednostki samorządu 

terytorialnego jest zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej. Do zadań 

własnych gminy wskazanych w treści art. 7 ust. 1 pkt 18 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należy promocja gminy, która 

może być realizowana również poprzez działania związane z publikowaniem istotnych dla 

społeczności lokalnej wydarzeń oraz informacji mających znaczenie szeroko pojętej 

promocji. 

Jak wskazuje ustawa o samorządzie gminnym, gmina jako jednostka samorządu 

terytorialnego z natury rzeczy nie jest nastawiona na generowanie zysku lecz na realizację 

zadań publicznych, wskazanych przez ustawodawcę. Zadania te finansowane są na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.) , a nie na zasadach wolnorynkowych, którymi kieruje się np. podmiot 

prowadzący działalność gospodarcza. 

W związku z powyższym w chwili obecnej nie widzę potrzeby realizacji tego zadania 

w sposób wskazany przez Pana Radnego. Natomiast, zapewniam Pana, że dołożę wszelkich 

starań aby środki na wyposażenie zgierskich przedszkoli podobnie jak miało to miejsce dla 

szkół podstawowych stanowiły środki zewnętrzne. W taki właśnie sposób Gmina Miasto 

Zgierz pozyskała 681 699 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - I I w szkołach podstawowych 

w Zgierzu" (100%) dofinansowania. 



Natomiast w sprawie zbudowania ściany wspinaczkowej informuję, że Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu popiera inicjatywę Pana Radnego, co stanowiłoby 

uzupełnienie atrakcyjności „ Parku Linowego" w Zgierzu. 

Koszt budowy profesjonalnej ścianki wspinaczkowej, to ok. 100.000,00 zł. 

Obsługa minimum dwie osoby, na zmianę. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu nie posiada żadnych środków finansowych, na 

realizację w/w inwestycji 

Do wiadomości: 

1. Biuro Rady Miasta Zgierza 
2. Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza 


