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Odnosząc się do uwag zawartych w Pana interpelacji zgłoszonej na Sesji Rady 

Miasta Zgierza w dniu 27 marca 2014 roku, dotyczących projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin 

wielodzietnych pod nazwą „ Zgierz dla Rodziny" uprzejmie informuję, co następuje: 

Kierując się dobrymi praktykami i doświadczeniem w tym zakresie innych miast 

byłam przekonana o konieczności wdrożenia działań systemowych gwarantujących 

stworzenie lokalnych preferencji dla dużych rodzin także w naszym mieście. 

Jest rzeczą oczywistą, że takie działania, z natury rzeczy, wymagają pewnego 

przygotowania i opracowania założeń organizacyjno - programowych oraz analizy 

finansowej, co też deklarowałam w odpowiedzi na Pana ubiegłoroczną interpelację. 

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku zleciłam prace nad opracowaniem programu 

systemu lokalnych zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, zwłaszcza ulg dotyczących opłat 

komunalnych, ulg komunikacyjnych oraz zniżek w korzystaniu z oferty kulturalnej 

i sportowo-rekreacyjnej miasta. 

W grudniu 2013 roku Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży 

Urzędu Miasta Zgierza przedłożył mi ogólne założenia do programu realizującego 

w/w cele nazwanego „ Zgierz dla Rodziny". 

Ponieważ wiele zapisów tego programu wymagało dopracowania i oszacowania 

kosztów jego wdrożenia, co wymagało zaangażowania osób bezpośrednio podejmujących 

decyzje z zakresu planowanych preferencji rodzinnych, decyzją Nr 7A/I/2014 z dnia 21 

lutego 2014 r. powołałam zespół ds opracowania programu dla rodzin wielodzietnych 

„ Zgierz dla Rodziny". 
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Pragnę podkreślić, że zespół ten miał charakter ściśle operacyjny, a w gronie osób 

do niego powołanych znalazły się osoby bezpośrednio tematycznie zaangażowane 

w opracowanie katalogu ulg i zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta 

oraz oszacowanie planowanych kosztów ich wdrożenia (z uwzględnieniem wydruku 

i dystrybucji kart rodzinnych, ewidencjonowania rodzin uczestniczących w programie), 

które w czasie pracy Urzędu Miasta Zgierza mogły spotkać się i skonsultować ustalenia. 

Zespół wypracował propozycję preferencji dla rodzin wielodzietnych w Zgierzu 

w trzech w/w obszarach, w tym w zakresie opłat za wywóz nieczystości w 4 wariantach, 

która miała być przedstawiona radnym Rady Miasta Zgierza i poddana dyskusji. 

Bardzo żałuję, że do takiej konstruktywnej debaty nie doszło. 

Jak z powyższego wynika, ta moja, jak Pan Radny to określił, inicjatywa 

uchwałodawcza była wynikiem zamierzonego i planowego działania. 

Zgłoszony przeze mnie projekt stanowił pewną intencję i deklarację wdrożenia działań 

na rzecz rodzin wielodzietnych w naszym mieście. 

Wyrażał gotowość wprowadzenia preferencji dla dużych rodzin i poniesienia kosztów 

realizacji celów programu, które zostały jasno określone w projekcie uchwały. 

Pragnę zapewnić Pana, że nigdy nie zdobyłabym się na przedsięwzięcie 

„bez pokrycia" i nie miałam zamiaru wystawić siebie i radnych na śmieszność. 

Jest mi niezwykle przykro, że radni tak źle odczytali moje intencje i zawnioskowali 

bez dyskusji o wycofaniu projektu uchwały z porządku obrad. 


