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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 14 września 2015 roku informuję: 

1. Przeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli w roku szkolnym 

2016/2017. 

Ad. 1 Wydział Edukacji i Młodzieży przeprowadził analizę potrzeb w zakresie 

wdrożenia systemu naboru wśród dyrektorów przedszkoli. Informacja zwrotna w 

100% potwierdziła potrzebę implementowania narzędzia do systemu naboru. 

Prowadzone były także działania polegające na rozeznaniu warunków dostosowania 

technicznego i opinii powdrożeniowych wjst. Oczywistym jest, że wdrożenie systemu 

pozwala kontrolować proces rekrutacyjny na każdym jego etapie - zarówno w 

zakresie merytorycznym (m. in. zainteresowanie ofertą edukacyjną przedszkoli), jak 

i pod kątem terminowości. Także bieżący podgląd przebiegu procesu przez Wydział 

Edukacji i Młodzieży daje możliwość szybkiego reagowania na problemy, przez co 

redukuje stres towarzyszący wszystkim uczestnikom procesu rekrutacji i znacznie 

skraca czas przebiegu rekrutacji. 

2. Zainstalowanie tablic zakazujących wprowadzenie psów na stadion MOSiR-u oraz 

naprawę ogrodzenia od strony boiska Szkoły Podstawowej nr 5. 

Ad. 2 Tablice informujące o zakazie wprowadzenia psów na teren MOSiR-u są 

umieszczone przy każdej bramie wjazdowej na teren obiektu. Ogrodzenie od strony 

boiska Szkoły Podstawowej nr 5 jest naprawiane systematycznie. Ostatnia naprawa 

miała miejsce na przełomie maja i czerwca. Niestety w okresie wakacyjnym zostało 

ono ponownie uszkodzone. Ponowny montaż tablic zostanie wykonany do końca 

roku kalendarzowego. 
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3. Uzupełnienie oznakowania „lewoskrętu" o możliwość jazdy „na wprost" na 

skrzyżowaniu ulic Gałczyńskiego - Parzęczewska od strony marketu Mila. 

Ad. 3 Urząd Miasta Zgierza zawiadamia o przekazaniu pisma w powyższej sprawie wg 

właściwości do Starostwa Powiatowego w Zgierzu celem rozpatrzenia zgodnie z 

kompetencjami z uwagi na to, że przedmiotowa sprawa dotyczy dróg powiatowych. 

Zawiadomienie w załączniku. 

Z poważaniem 
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Zawiadomienie 

Na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r. poz. 267 ze zm. z 2014r. poz. 183) 

w związku z wystąpieniem Pana Mirosława Pilarskiego - Radnego Rady Miasta Zgierza w sprawie 
zmiany oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulicy Gałczyńskiego z ulicą Parzęczewską 

Urząd Miasta Zgierza zawiadamia: 

o przekazaniu pisma w powyższej sprawie wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 

Uzasadnienie 

Z uwagi na to, że sprawa dotyczy dróg powiatowych przekazujemy powyższe wystąpienie 
celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 
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Do wiadomości: 
1. Pan Mirosław Pilarski - Radny Rady Miasta Zgierza 
2. a/a 
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1. prjs^wwwij^e eleto»BłCHic^ 

Pozwoliłoby to zlikwidować chao* lowerzjfflacy taborowi iradjtj^Dcmu. ŁUktrcwiczny 
oaMr stosowany j«st jaż w janKtTmiasach Bp. w Łodzi, abcwfesten jca Ccoliabus Baza 
Hwiych nmoittiwiąiąca tayi&i podgląd, ftdoutacja odbywa ale w jatkom etapie. 

1 saiasMtawtsue tablic /̂ kttuĵ sycl) wprowadzanie psów ta stadion MOSń-u « i z 
sapmwę ogtodzen! a od siro&y Iwkka Siloły Pen!iaaw>w ej Kr 5. 

W pobliżu sOTjJtJaie się boisko do p&i pJażswg m i tertiagowc (pi&i nożnej) 

3. uzspejjusttit eaaaiowjfflifl Jewotlenjar" o moffiwoK jasdy „na wprost" na 
jkraytonTiniu ulic GJczji^t^-^awęiaew^odjutsoyMiiriWoMife. 
Profonaje tylko dsjaafcwac, pr»y wysepce, staaikę „kisntrait na wprost*. 

Obecne raaKjjioiuii ttwarza dodatkowe Jaski" na ujiey t}sfc.zjiłjłiegQ. 
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