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Czym jest Raport o stanie 
Gminy Miasto Zgierz?

- Sprawozdanie z działań prezydenta w całym minionym roku, ze szczególnym 
   uwzględnieniem realizacji zadań, strategii oraz budżetu gminy - a także 
   wykonywania uchwał Rady Miasta Zgierza, 

- Partycypacja społeczna: w tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Zgierza  
   współtworzyli raport dzięki programowi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska 
   - Watchdog Polska, 

- Finanse, inwestycje, ochrona środowiska wskazane w ankiecie
   przez mieszkańców jako najważniejsze sprawy z życia Miasta.
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Wydatki: 300.336.747,20 zł 
- wydatki bieżące: 263.702.851,86 zł, 
- wydatki majątkowe (inwestycje): 36.633.895,34 zł.

Dochody: 298.973.625,96 zł 
- dochody bieżące: 259.640.472,18 zł, 
- dochody majątkowe: 39.333.153,78 zł.

Deficyt budżetowy: 1.363.121,24 zł.
 
Zadłużenie całkowite: 53.842.039,61 zł (18% wykonanych dochodów 
ogółem za rok 2020).

Zadłużenie w stosunku do roku 2019: większe o 18.676.516,42 zł. 
Wyemitowane obligacje: ok. 22 mln zł (na realizację inwestycji, jednych 
z największych w historii miasta).

Finanse gminy w roku 2020:

Mamy deficyt, ale pod kontrolą.
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Najważniejsze inwestycje w roku 2020:

- odbudowa linii tramwajowej Łódź - Zgierz,

- gruntowna modernizacja ośrodka “Malinka”,

- modernizacja obiektów sportowych MOSiR,

- rewitalizacja zabytkowego Zgierza -”Szlakiem architektury włókienniczej”, w tym:  

   odbudowa Starego Młyna, dalsza rewitalizacja Miasta Tkaczy i Muzeum Miasta 

   Zgierza, remonty zabytkowych domów i ulic,

- nowości w Parku Miejskim oraz przebudowa jego dalszej części, 

- tworzenie miejsc integracji społecznej i Otwartych Stref Aktywności.

Mimo pandemii, wciąż inwestujemy!
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Likwidacja uciążliwych składowisk coraz bliżej!
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Ochrona środowiska w roku 2020:

- doprowadzenie do złożenia wniosku przez Starostę Zgierskiego o wypowiedzenie 

   użytkowania wieczystego terenu składowiska (finał: decyzja sądu, marzec 2021),

- regularne odprowadzanie odcieków z terenu składowisk po dawnej “Borucie”,

   stałe monitorowanie w celu zablokowania kolejnych transportów odpadów 

   na składowisko oraz inne zabezpieczenia,

- zapobieganie zagrożeniom ekologicznym potwierdzone w kontroli NIK,

- zainicjowanie “okrągłego stołu” z przedstawicielami instytucji, razem działających 

   dla likwidacji niebezpiecznych odpadów w Zgierzu (finał: marzec 2021).



Wybrane działania przeciw pandemii w roku 2020:

- wydawanie rozlicznych decyzji, zarządzeń i instrukcji w przedmiocie działań 

   związanych ze zwalczaniem skutków pandemii, 

- prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców Zgierza,

- regularna dezynfekcja we wszystkich budynkach, należących 

   do Urzędu Miasta Zgierza i jednostek organizacyjnych - m.in. w placówkach 

   oświatowych, dla bezpieczeństwa dzieci,

- zakup 108.680 szt. maseczek ochronnych oraz 306 szt. przyłbic na potrzeby  

  mieszkańców, Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych UMZ, 

  w szczególności dla działań MOPS oraz MZPR.

Pandemia - zdrowie i bezpieczeństwo.
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Budżet Obywatelski w Zgierzu 2020:

- kontynuacja prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, 

- współpraca przy tworzeniu dalszych zasad funkcjonowania i wdrożenia 

   budżetu obywatelskiego,

- wstrzymanie, z przyczyn finansowych spowodowanych pandemią, zadań BO  

   planowanych na rok 2020 - powrót do realizacji Budżetu Obywatelskiego 

   nastąpi po zakończeniu pandemii. 

Wstrzymaliśmy na chwilę wykonanie 
- ale idea żyje!
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Najważniejsze dane populacyjne za rok 2020:

Czy wiesz, że w Zgierzu…

- liczba mieszkańców miasta: 52.406 osób,

- Zgierz zajmował powierzchnię 42.326.343 m2,

- mieliśmy ok. 22 tys. działek, 

- około 21.700 budynków oraz ok. 8.100 lokali użytkowych,

- 187 zabytków,

- 164 km dróg - w tym 90 km dróg gruntowych,

- 3938 uczniów, 1639 dzieci przedszkolnych,

- 7190 kart seniora, w tym 517 w samym 2020 roku,

- 21.860 ton wyrzuconych śmieci.
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Było ciężko, ale daliśmy radę!

Podsumowanie roku 2020 w Zgierzu:

- jedne z największych inwestycji w historii miasta,

- spadek dochodów z PIT o prawie 2 miliony złotych w stosunku 

   do zakładanych, zmniejszone wsparcie centralne (jak subwencja oświatowa), 

   zwiększające się koszta usług komunalnych (wywóz śmieci) czy niższe 

   od przewidzianych dochody własne (komunikacja miejska),

- walka z negatywnym wizerunkiem “miasta śmieci”,

- obligacje na kwotę blisko 22 mln zł - zabezpieczenie inwestycji, ubytek 

  dochodów w związku z COVID-19.
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Zgierz 2021

www.miasto.zgierz.pl e-urzad@umz.zgierz.pl facebook.com/MiastoZgierz

Urząd Miasta Zgierza    

Plac Jana Pawła II 16

95-100 Zgierz


