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W odpowiedzi na złożone w dniu 23 października 2013 roku przez Pana
Radnego interpelacje uprzejmie wyjaśniam.
Status

prawny

jednostek

samorządu

terytorialnego

określa

ustawa

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013r. poz.594 i 645).
Na podstawie art. 6 wyżej cytowanej ustawy określony został w prawie polskim
obszar działania jednostki samorządu terytorialnego t j : do zakresu działania gminy
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na
rzecz innych podmiotów.
Z

przedmiotowego

zakresu

zadań

nałożonych

na

jednostki

samorządu

terytorialnego wynika jednocześnie docelowy zakres realizowanych zadań.
Samorząd gminny opiera swoją gospodarkę finansową na kilku

wiodących

aktach prawnych t j :
1) ustawa o finansach publicznych.
2) ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych i innych.
Wiodącym dokumentem dia określenia prawidłowej gospodarki

finansowej

jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o finansach publicznych.
Zapisy ustawy o finansach publicznych w jasny i wyraźny sposób określają
gospodarkę środkami publicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ustawa

o

dochodach

jednostek

samorządu

terytorialnego

określa

z jakich źródeł mogą pochodzić środki stanowiące tym samym dochód JST.
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Reasumując

powyższe, wielkości, czas i obszary

działania samorządu

są

określone przygotowanymi powyżej przepisami.
Jednakże należy wskazać

że wszelkie działania realizowane przez jednostki

samorządu terytorialnego mają na celu realizację zadań określonych w art. 7 ustawy
o samorządzie gminnym i są realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków
oraz możliwości finansowych
Odnosząc się dc obecnej sytuacji finansowej miasta, należy wskazać, iż kiedy
objęłam stanowisko Prezydentn Miasta Zgierza w 2010 roku, zadłużeni? miasta
wynosiło prawie 60 min złotych, zaś wskaźnik zadłużenia był na poziomie 45%.
Obecnie wskaźnik zadłużenia Zgierza jest na poziomie 32%, a dla porównania
wskaźnik zadłużenia Lodzi przekracza 60%.
Pragnę przypomnieć, że Klub radnych PO jest przeciwny emisji obligacji.
Dziwi mnie ten fakt, gdyż obligacje ( w całości wykupowane przez jeden bank,
który złoży najlepszą ofertę) są instrumentem, który pozwala na restrukturyzację
zadłużenia miasta. Jeżeli oprocentowanie kredytów j u ż zaciągniętych jest wyższe niż
oprocentowanie obligacji, to oczywiste jest, że powinno się zastąpić „droższe" kredyty
„tańszymi" obligacjami. Należy podkreślić również, że do 2010 roku

miastem

współrządziła Platforma Obywatelska i jest odpowiedzialna za jego zadłużenie.
Obecnie bardzo dużo samorządów sięga po obligacje, w tym

nasi sąsiedzi:

Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi. Zaskakujące jest, że tam radni
Platform) Obywatelskiej popierają emisje obligacji.
Pragnę poinformować Pana Radnego, że zostały podjęte działania mające na
celu wygenerowanie oszczędności. Pierwsze efekty będzie można ocenić przy analizie
projektu budżetu na rok 2014.

