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Radny Rady miasta Zgierza 

Odpowiedź na interpelację z dnia 23 kwietnia 2014 r. 

W odpowiedzi na Pana propozycję wprowadzenia zmiany w budżecie miasta 
Zgierza na rok 2014, dotyczącej przeznaczenia środków w wysokości 93.072,00 zł, 
uzyskanych z tytułu naliczenia kar umownych dla wykonawcy II etapu budowy ul. 
Zawiszy na wydatki bieżące, związane z remontem Szkoły Podstawowej Nr 1 
informuję, że środki te zostały już przeznaczone w uchwale na kwietniowej sesji Rady 
Miasta Zgierza na „Budowę odwodnienia ul. Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz 
ich utwardzenie". 

Odpowiadając na pozostałe pytania odnośnie zwiększenia wydatków informuję : 

1. 10 tys. złotych przeznaczone jest na wypisy i wyrysy map lokalizacyjnych dla 
procedury zgłaszania w Starostwie Powiatowym robót drogowych polegających 
na remontach dróg, parkingów, nawierzchni ulic i chodników miejskich. Dotyczy 
to : ul. Ks.J. Popiełuszki, ul. H.Dąbrowskiego, parkingu przy ul 3Maja i innych 
lokalizacji zgłaszanych według potrzeb mieszkańców Miasta. 

2. W zakresie „Inicjatywy na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się" realizowane 
będzie zadanie publiczne pod nazwą "VI Ogólnopolska Olimpiada Seniorów - Łazy 
2014", której reprezentanci Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( 60 
uczestników zawodów). 

3. Zmiana w budżecie dotycząca przesunięcia środków w kwocie 2.000,00 zł dotyczy 
samochodu służbowego marki Skoda Fabia. W roku 2013 samochód ten został 
przejęty przez Urząd Miasta Zgierza od Straży Miejskiej w Zgierzu. Do miesiąca 
kwietnia 2014 r. był przydzielony do Wydziału Infrastruktury. Kancelaria Urzędu 
Miasta Zgierzâ  przejmuje ad Wydziału Projektów i Infrastruktury samochód 
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służbowy marki Skoda Fabia, w związku z powyższym następuje przesunięcie 
2000,00 zł ze środków wydziałów, które korzystać będą z tego samochodu do 
Dz.750, rozdz. 75023, na paliwo i utrzymanie tego samochodu. W roku 2013 
samochód przejechał 1402 km, a w roku 2014 637 km. W okresie jego 
użytkowania wydano na zakup paliwa 448,30 zł. 
O przeznaczeniu środków na zakup biletów wstępu do dóbr kultury zdecyduje 
jednostka pomocnicza Osiedla Piaskowice Aniołów, która jest organizatorem 
wycieczki do Wrocławia. Środki te mają być przeznaczone również na opłacenie 
przewodnika. Prezydent Miasta Zgierza nie bierze udziału w tej wycieczce. 


