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Pan Zdzisław Sobczak 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 30 z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie wykonania budżetu za rok 2011, sytuacji ekonomicznej i perspektywy 

rozwoju naszego miasta, wyjaśniam: 

1. Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 

2011: 

a) dochody wykonane ogółem wynosiły 132.632.233 zł i w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca miasta Zgierza wynoszą 2.350,88 zł (liczba 

mieszkańców na dzień 31.12.2011 r. - 56.418 osób), 

b) wydatki wykonane ogółem wynosiły 127.254.218 zł i w przeliczeniu na 

1 mieszkańca miasta Zgierza wynoszą 2.255,56 zł. 

Wysokość dochodów na mieszkańca zależy od wielkości uzyskanych 

dochodów ogółem dla gminy, a tym: udziałów w podatkach budżetu państwa - PIT 

i CIT, subwencji ogólnej części oświatowej oraz podatków i opłat lokalnych, które 

w naszym mieście nie były uchwalone przez Radę Miasta Zgierza na maksymalnym 

poziomie. 

W ten sposób zgromadzone środki na dany rok budżetowy dzielone są na 

poszczególne działy, z których ponoszone są wydatki na realizację zadań własnych 

gminy. Największa część budżetu przeznaczona jest na oświatę - 44.825.762 zł, na 

pomoc społeczną - 22.659.683 zł i gospodarkę mieszkaniową - 10.984.098 zł. 

Po zapewnieniu środków na realizację podstawowych zadań bieżących gminy, 

można dopiero przeznaczyć wydatki na realizację inwestycji. 

Miasto w 2011 r. zaciągnęło kredyt w wysokości 7.999.999 zł, który 

w całości był przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 

i kredytów. Była to kwota 8.224.110 zł, w tym spłata pożyczki na budowę 
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oczyszczalni ścieków w wysokości 4.500.000 zł. Tak więc realizowane były tylko 

te inwestycje, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne i na które w roku 2010 

zostały zawarte umowy. Zaciągnięcie kredytu w wyższej wysokości spowodowałoby 

naruszenie indywidualnych wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy 

0 finansach publicznych. 

2. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71004 - plany zagospodarowania 

przestrzennego - z kwoty 140.000 zł do kwoty 248.571 zł wiązało się 

z przyznaniem środków na opracowanie nowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Jednakże, po wyłożeniu planów do 

publicznego wglądu i wnoszeniu uwag przez mieszkańców, okazało się, że 

ponownie istnieje konieczność naniesienia zmian. Wypłata wynagrodzenia 

dla wykonawcy opracowania planu dokonywa jest w okresie późniejszym, 

dopiero po jego zatwierdzeniu. 

3. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71013 - prace geodezyjne 

i kartograficzne z kwoty 210.000 zł do kwoty 65.400 zł nastąpiło z powodu 

przejęcia od dnia 1 kwietnia 2011 r. zadań z zakresu geodezji i kartografii 

przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. 

Odpowiadając na Pana zapytanie dotyczące efektów dla naszego miasta 

1 jego mieszkańców jakie uzyskałam dzięki wielu spotkaniom 

z ważnymi osobami w kraju i zagranicą informuję, iż mieszkańcy Zgierza obdarzając 

mnie zaufaniem poprzez wybór na Prezydenta Miasta Zgierza powierzyli mi zadania, 

które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

ze zm.). Zarówno z zadań gminy zawartych w art. 7 jak i z art. 31 wskazanej 

ustawy, który stanowi „Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz." wynika upoważnienie mnie do reprezentacji oraz promocji naszego 

miasta w kraju i zagranicą. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza 

obowiązujący od 1 października 2010 (Zarządzenie Nr 155A//2010 Prezydenta 

Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu 

organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza ze zm.) również wytycza działania 

Prezydenta w tym zakresie w § 16 ust. 1 i 4. Mając na uwadze powierzone zadania 

oraz odpowiednie rozumienie reprezentacji, promocji czy też dyplomacji staram się 



wypełniać je z korzyścią dla miasta. Uczestnictwo w spotkaniach czy też inicjowanie 

spotkań z ważnymi osobami jest okazją do wymiany poglądów, doświadczeń 

i rozwiązań w różnych dziedzinach. 

Poza tym pragnę zauważyć, że zwiększenie wydatków na promocję 

w 2011 roku w znacznej mierze wynikało ze zwiększonej liczby pozyskanych 

środków od firm i instytucji, które promowały się podczas imprez miejskich 

organizowanych przez wydział promocji miasta. 


