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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 października 2015 roku informuję: 

wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 

organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 

i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" może być udzielone w latach 2015-2018 organom 

prowadzącym szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz 

szkół dla dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o 

których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, zwanej dalej „ustawą", których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie 

pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych 

działań. Termin składania ofert w roku 2015 upłynął 10 września. Organy prowadzące szkoły 

jako podmioty uprawnione do występowania o dotacje na realizację rządowego programu 

wspomagania mogą jednak na realizację programu składać wnioski w latach 2015 - 2018. 

Programami realizowanymi przez Gminę Miasto Zgierz w roku szkolnym 2015/2016 

są Rządowe programy: "Książki naszych marzeń", umowa od 12.10.2015 roku oraz 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Łączna kwota wraz z wkładem 

własnym Gminy Miasto Zgierz pozyskana w 2015 roku wynosi 13565 zł. a wnioskowana 

kwota maksymalna wraz z wkładem własnym na realizacje programu na rok 2016 to 180000 

zł. W związku z tym faktem zaangażowane środki finansowe jako wkład własny gminy zostały 

zaplanowane na dokończenie będących w toku realizacji już programów rządowych. 

Pragnę zaznaczyć iż opisywany przez Pana program jest skorelowany ze swoim 

poprzednikiem Rządowym programem „Bezpieczna i przyjazna szkoła", który był w latach 

ubiegłych realizowany w zgierskich placówkach oświatowych. 
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