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Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Interpelacja 

/ 
Prezydent Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

Szanowny Pan 

Proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o zabezpieczenie środków finansowych z budżetu miasta 
na 2020 roku na zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla dzieci z orzeczeniem o dysfunkcji ze zgierskich 
placówek oświatowych. Tradycją w naszym mieście jest, że w okresie letnim są organizowane przez miasto 
kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Działanie miasta w tym zakresie nie tylko wyrównuje 
szanse dzieci ale także kształci, rozwija i wzbogaca o niezapomniane przeżycia. 

Dzieci z orzeczeniem o dysfunkcji często wymagają ciągłej opieki osoby dorosłej, dlatego też proszę 
także o wzięcie tego pod uwagę i zabezpieczenie środków finansowych w takich przypadkach na wyjazd dla 
opiekuna. 

Pomysłodawcą jednodniowej wycieczki dla dzieci z orzeczeniem o dysfunkcji jest Pani Anna Łuczak 
nauczyciel wspomagający jednej ze zgierskich szkół za co szczególnie dziękuję. 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Mias ta Z g i e r z ? 

Zgierz, dniaj-r-września 2019 roku. 

n Pan Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Panie radny, w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 17 
września 2019 roku w sprawie „zabezpieczenie środków finansowych z budżetu 

miasta na 2020 roku na zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla dzieci 

z orzeczeniem o dysfunkcji ze zgierskich placówek oświatowych" - informuję 
Pana, iż w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 0-VIII posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego brali udział w wyjeździe 
edukacyjno - integracyjnym do Stadniny "Likekonik" w Dąbrówce Wielkiej. 

Dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościami, pod opieką n-li 
wspierających Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu 
uczestniczyły w zajęciach hipoterapii. 

Całkowity koszt pobytu 46 uczniów, godziny pracy nauczycieli oraz koszty 
transportu zostały pokryte ze środków Urzędu Miasta Zgierza. 

Pobyt w stadninie w Dąbrówce Wielkiej dostarczył dzieciom wielu 
pozytywnych wrażeń i niewątpl iwie zainicjował cykl działań, które jak Pan 
słusznie zauważył „nie tylko wyrównują szanse dzieci ale także kształtują, 

rozwijają i wzbogacają o niezapomniane przeżycia" - i z tych właśnie powodów 
z pewnością będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym. 
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