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W P °of lpowieH7i na—Pana "interpelację dotyczącą postawienia dwóch wiat na 

przystankach l in i i nr 1 informujemy, iż w budżecie na 2013r. nie ma środków na remont 

stojących wiat, a tym bardziej na nowe inwestycje związane z poprawą infrastruktury 

przystankowej. Jednocześnie na bieżąco będziemy starali się wyasygnować środki , bądź 

znaleźć źródła zewnętrzne na finansowanie tego zadania . 

2. Odnośnie interpelacji dotyczącej komunikacji Zgierz- Stryków wyjaśniam, iż w chwili 

obecnej trwają rozmowy zachęcające prywatnych przewoźników do utworzenia połączenia 

autobusowego pomiędzy Zgierzem i Strykowem. Dodatkowo trwają konsultację mające za 

zadanie ustalenia potencjalnej liczby osób zainteresowanych utworzeniem takiego połączenia, 

w celu analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. W styczniu 2013r podjęte zostaną rozmowy 

w powyższej sprawie. Chciałam podkreślić, że już w 201 l r odbyło się spotkanie z władzami 

gmin ościennych w celu ułatwień komunikacyjnych. 

3. W związku z interpelacją dotyczącą jednego biletu na całą trasę l ini i 6 i 51 informuję, 

że obecnie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem jednorodnego systemu sprzedaży 

biletów okresowych z łódzkim przewoźnikiem. System „Migawka" zapewni możliwość 

zakupu biletu okresowego taryfy łódzkiej i zgierskiej na jednym nośniku we wszystkich 

łódzkich i zgierskich punktach dystrybucji. 

Natomiast wprowadzenie jednej aglomeracyjnej taryfy na linie 6 i 51 wiązało by się ze 

znacznymi stratami finansowymi po stronie Gminy Miasto Zgierz. 

W sprawie poziomu wynagrodzeń naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Zgierza 

informuję, że od stycznia 2013r. zostanie przeprowadzona analiza porównawcza 

wynagrodzeń pracowników , ze szczególną uwagą poświęconą naczelnikom Wydziałów . 
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Różnice w wynagrodzeniach naczelników spowodowane są charakterem, znaczeniem 

i zakresem odpowiedzialności wynikających z wagi realizowanych zadań . 

Tym niemniej przedstawiam zestawienie tabelaryczne. 

Zasadnicze wynagrodzenia naczelników Urzędu Miasta Zgierza (brutto) 

L.p . Wynagrodzenie 
zasadnicze 

1. 3.200,-zł 

2. 3.400,-zł 

3. 3.500,-zł 

4. 3.560,-zł 

5. 3.700,-zł 

6. 3.820,-zł 

7. 4.020,-zl 

8. 4.020,-zł 

9. 4.020,-zł 

10. 4.020,-zł 

11. 4.030,-zl 

12. 4.100,-zl 

13. 4.100,-zl 

14. 4.200,-zł 



15. 4.340,-zł 

16. 4.400,-zł 

17. 4.400,-zł 

18. 4.520,-zł 

19. 4.520,-zł 

20. 4.740,-zł 

21. 5.000,-zł 

Odnośnie odpowiedzi na interpelację dotyczącą projektu budżetu , wyjaśniam iż 

zapisy w projekcie budżetu na rok 2013 wyglądają tak samo jak projektach budżetu na rok: 

2012 i 2011. 

Wzór projektów budżetu w którym były zawarte dane: „przewidywane wykonanie za rok 

ubiegły" i „plan na rok następny" obowiązywał ostatni raz podczas tworzenia projektu na rok 

2010. Nie były to natomiast analogiczne kwoty gdyż projekt budżetu zawierał ..plan 

budżetu" i „wykonanie budżetu za rok poprzedni". 

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2013 jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z wymogami Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi. 

Nie ma możliwości modyfikowania projektu, ani uzupełniania go o dodatkowe dane od dnia 

15 listopada tj . od daty złożenia go do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Rady Miasta 

Zgierza. 

dr Iwona Wieczorek 


