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PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

Zgierz, 10-10-2013r. 

Klub Radnych 

Platformy Obywatelskiej 

na Państwa zarzuty zawarte w interpelacji informuję: 

Rady Miasta Zgierza 

Mieszkańcy Naszego Miasta zostali poinformowani o wszystkich istotnych zmianach jakie 
zostały dokonane w przywoływanej Uchwale Nr XXXIX/415/13 . 

W kwestiach, które z Państwa punktu widzenia są najważniejsze, informuję że: 

1/Brak zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

Ceny mieszkań komunalnych jak i działek w naszym mieście nie są wygórowane. 
Podczas I przetargu, ceny wyznaczane są według operatu szacunkowego, który określa 
wartość nieruchomości, jest to wymóg ustawowy. Dopiero w kolejnych przetargach 
Prezydent ma prawo obniżyć cenę. Dlatego też nie ma innych możliwości zachęcenia 
Mieszkańców do zakupu nieruchomości, gruntów. 

2/ Brak realizacji założeń budżetowych po stronie grzywn, mandatów i innych kar  
pieniężnych od Straży Miejskiej 

Po siedmiu miesiącach wykonanie założeń budżetowych po stronie mandatów, grzywn i 
innych kar pieniężnych od Straży Miejskiej było na poziomie 40,74%. Chciałabym Państwa 
poinformować, że fotoradar nie jest ustawiany gdy są złe warunki atmosferyczne: wilgotność 
powietrza nie może przekroczyć 90% , a temperatura nie może być niższa niż 0 °C. Długa 
zima , deszczowa wiosna i powodzie spowodowały że fotoradar na 100% zaczął działać 
dopiero od czerwca. Gdyby nie były przestrzegane powyższe wymogi to wskazania 
fotoradaru byłyby błędne. W takiej sytuacji nałożone mandaty zostałyby uchylone przez sąd, 
a samo urządzenie generowałoby tylko koszty. Ponadto od początku tego roku mieszkańcy 
naszego miasta są informowani o miejscach, w których ustawiany jest fotoradar. 
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3/ Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Chciałabym Państwa poinformować, że temu podatkowi podlegają następujące czynności 
cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,  
umowy pożyczki, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego 
długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku 
oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie 
hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej 
służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki (akty założycielskie); 
Ponadto powstanie obowiązku podatkowego powodują również: zmiany wyżej 
wymienionych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a także orzeczenia sądów, w tym również 
polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności 
cywilnoprawne wymienione powyżej. Powyższy podatek do Miasta przekazywany jest za 
pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Dlatego też szanowni Państwo Prezydent nie ma 
możliwości podjąć jakichkolwiek działań, aby dochody z tego podatku były wyższe. 

4/ Mniejsze wpływy z usług od przedszkoli, 

To zmniejszenie w budżecie zostało wygenerowane, wprowadzeniem nowych przepisów 
prawa, z mocy których ciężar utrzymania przedszkoli spadł na samorządy, w tym i na nasze 
Miasto. W dniu podjęcia przywoływanej uchwały nie było decyzji o zwiększeniu dotacji dla 
przedszkoli. 

5/ Przesunięcia po stronie dochodów pomiędzy działami i rozdziałami w poszczególnych  

wydziałach. 

Przesunięcia mają na celu urealnienie budżetów w poszczególnych działach. 

6/ Niewielkie zmniejszenie wydatków. 

Możliwe, że dla Państwa, kwota 2 763120,00 jest małą kwotą. Dzięki tym przesunięciom 
powstał dla dzieci nowy Plac Zabaw, mogłam się również wywiązać z podjętej uchwały 
Nr XXXIII/353/13 dotyczącej zakupu lady recepcyjnej dla Komendy Powiatowej Policji 
w Zgierzu, którą to Państwo podjęliście w dniu 28 lutego 2013r. jako wsparcie dla Policji. 

7/ Harmonogram spłat kredytów w 2013r. 

Działanie to zostało wymuszone zmniejszonymi dochodami, co ściśle jest związane z 

sytuacją gospodarczą kraju. 

Budżet Miasta jest konstrukcją dynamiczną a nie statyczną, dlatego też przesunięcia 
w nim nie są niczym nadzwyczajnym ani też niespotykanym. Urealnienie budżetu ma na celu 
porządkowanie tak strony dochodowej jak i wydatkowej. 
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