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Odpowiadając na interpelację z dnia 28 września 2012 r. informuję, że 
„Stawka większa niż 8 miliardów" to nazwa kampanii na rzecz obywatelskiego projektu zmiany 
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zapewniającego 
samorządom wzrost udziału w PIT, wprowadzenie subwencji ekologicznej i przywrócenie zasady 
rekompensowania ubytków w dochodach własnych samorządów. Z inicjatywą obywatelskiego 
projektu zmiany ustawy wystąpili przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin 
Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich i Unii Miasteczek Polskich. Jako członek Zarządu 
Związku Miast Polskich uznałam za swój obowiązek aktywnie włączyć się w akcję zbierania 
podpisów. Wolontariusze z naszego miasta zebrali 1505 podpisów (a np. o wiele większy Poznań 
3200). W dniach 26-27 września w Warszawie odbywał się Samorządowy Kongres Oświaty a na 
jego zakończenie podsumowanie kampanii „Stawka większa niż 8 miliardów" i przemarsz pod 
Sejm w celu przekazania zebranych podpisów. W całej Polsce do dnia 27 września zebrano ich 207 
tysięcy. Jest to początek walki samorządów o zmianę niekorzystnych zapisów ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. Mam nadzieję, że parlament uchwali zmianę przedmiotowej 
ustawy i tym samym oddali się widmo zapaści inwestycyjnej samorządów. Z uwagi na liczne 
obowiązki wymagające mojej obecności w Zgierzu nie mogłam osobiście wziąć udziału w 
podsumowaniu akcji, natomiast uczestniczyła w nim Anna Majewska - Sekretarz Miasta i Iwona 
Olszewska -Nowak - Naczelnik Wydziału Oświaty UMZ. Pragnę podkreślić, iż ja nie 
wnioskowałam o zmianę terminu sesji RMZ oraz poinformować, że Prezydent Miasta zwyczajowo 
uczestniczy w sesjach. 
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