
PREZYDENT 
M i a s t a Zg ie rza 

dr Iwona Wieczorek Zgierz, dnia 10 października 2012 r. 

I BiURO RADV tvilAS'I A ZGIERZA 

W odpowiedzi nk Pani interpelację z dnia 28 września 2012 r. w sprawie 
Por lp i K • V " 

wyjasfrierriaprzyczyn braku zabezpieczonych środków finansowych w Budżecie na 
rok 2012, na wykonanie zadań w poszczególnych działach: 801, 852, 926, 

wyjaśniam: 

1. W dniu 17 maja 2012 r. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza złożył 

pisma do Pani Prezydent dr Iwony Wieczorek, w którym poinformował, że 

na działalność zgierskich placówek oświatowych brakuje kwoty 2.374.870,00 zł. 

W związku z tym, Pani Prezydent zleciła przeprowadzenie audytu wewnętrznego 

dotyczącego nadzoru i zarządzania finansowego w oświacie w roku 2012. W wyniku 

analizy dokumentów stwierdzono, że faktyczny brak środków dla wszystkich 

placówek wynosi łącznie 941.449,00 zł. 

Na powyższą kwotę ma również wpływ zmniejszenie subwencji oświatowej 

o 662.603,00zł. 

2. W dniu 16.04.2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała 

Chylińskiego w Zgierzu złożył pismo do Pani Prezydent dr Iwony Wieczorek, 

w którym poinformował, że do pełnej realizacji zadań nałożonych na mocy ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej brakuje kwoty 2.036.734,00 zł. 

Na kwotę tę składają się środki przeznaczone na: 

1) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 222.121,00 zł, 

2) usługi opiekuńcze w wysokości 317.764,00 zł, 

3) zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 196.067,00 zł, 

4) odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 

750.000,00 zł, 

5) dodatki mieszkaniowe w wysokości 493.773,00 zł, 

6) Dom Dziennego Pobytu w wysokości 17.000,00 zł, 
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7) bieżące utrzymanie MOPS 40.009,00 zł 

Z wyżej wymienionej kwoty Rada Miasta Zgierza w miesiącu maju i sierpniu 

przyznała dodatkowe środki dla MOPS o 930.000,00 zł. W miesiącu 

październiku będzie zwiększony budżet o pozostałą brakującą kwotę. 

Powyższe braki wynikają z przekazywania gminom do realizacji większej 

liczby zadań bez dodatkowych środków z budżetu państwa na ten cel oraz 

zmniejszenia wysokości dotacji z 100 % do 80%. 

3. W dniu 18 września 2012 r. MOSiR złożył pismo do Pani Prezydent 

dr Iwony Wieczorek, w którym poinformował, że na bieżącą działalność jednostki 

i utrzymanie obiektów sportowych do końca roku braknie 200.000,00 zł. 

Trudna sytuacja budżetu miasta wynika głównie z nieproporcjonalnych 

wpływów dochodów w stosunku do obowiązku realizacji wydatków. Powodem tego 

są niższe niż zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udział 

w podatkach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz zmniejszane dotacje z budżetu na zadania własne. 

Ponadto zmiany legislacyjne sukcesywnie powodują ubytki dochodów w budżetach 

samorządów, co niewątpliwie negatywnie wpływa na jakość usług świadczonych dla 

mieszkańców naszego miasta. 


