
PREZYDENT MIASTA 
ZGIERZA 

Zgierz, dnia A września 2016 roku 

IR.0003.59.2016 

Pan 

Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację z dnia 31 sierpnia 2016 roku wyjaśniam co następuje: 

Odnośnie zamontowania ławek w pasie drogowym ulicy Tuwima w Zgierzu 

informuję, że montaż nastąpi we wrześniu br. 

W kwestii dotyczącej uporządkowania terenu przy ul. Kasztanowej, uprzejmie informuję, 

iż stan utrzymania porządku na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Zgierz jest 

monitorowany na bieżąco i w ramach posiadanych środków finansowych, sukcesywnie 

prowadzone są na terenie miasta prace porządkowe. 

Pragnę również poinformować, że w tegorocznej edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego 

jest zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią 

zewnętrzna w obrębie ulicy Kasztanowej 117 w Zgierzu. Głosowanie na w/w projekt 

odbędzie się w dniach 18-27 września br. 

Jeśli się tyczy informacji o wykonanych remontach w czasie wakacji w zgierskich 

placówkach oświatowych, poniżej przedstawiam w formie tabelarycznej szczegółowy zakres 

prac wraz z poniesionymi kosztami. 



Lp. Nazwa placówki Zakres prac remontowych 
przeprowadzonych w okresie 
wakacyjnym w placówkach 

Koszt 

1 Miejskie 
Przedszkole nr 2 

1. Modernizacja zmywalni naczyń 
(realizacja zaleceń decyzji 
SANEPIDU)-9.833,14 

2. Wymiana drzwi w pomieszczeniach 
dydaktycznych i łazience dla dzieci 
na pierwszym piętrze - realizacja 
zaleceń inspektora nadzoru 
budowlanego - 8.076,18 

3. Malowanie dwóch sal zabaw dla 
dzieci na pierwszym piętrze 
(realizacja zaleceń decyzji 
SANEPIDU) - 2.600 

20 509,32 zł 

2 Miejskie 
Przedszkole nr 3 

1. Remont pięciu sal edukacyjnych na 
piętrze oraz dwa pomieszczenia do 
zmywania naczyń zgodnie z 
zaleceniami PSSE 

2. Zakres prac : 

• malowanie ścian i sufitów, 

• montaż płyt osłonowych w salach 
edukacyjnych, 

• zakup oraz montaż płytek 
ceramicznych na ścianach i 
podłogach w zmywalniach naczyń, 

• zakup i wymiana wykładziny 
dywanowej w Sali zajęć ruchowych, 

• zakup i montaż karniszy, 

• zakup oraz montaż drzwi 
wewnętrznych (2 szt) wraz z 
ościeżnicami 

• zakup mebli, zmywarki, baterii i 
zlewozmywaka do jednej zmywalni 
naczyń. 

40 000,00 zł 



3 Miejskie 
Przedszkole nr 6 

1. Wymiana wykładziny w jednej z sal 
dydaktycznych - 870,00-zł, 

2. Wprawienie brakujących prętów w 
ogrodzeniu - 380,00-zł, 

3. Malowanie sprzętu ogrodowego i 
drzwi wewnętrznych w placówce 
we własnym zakresie - koszt farby 
ok. 100,00-zł 

1 350,00 zł 

4 Miejskie 
Przedszkole nr 8 

1. Prace remontowo-adaptacyjne 
pomieszczeń kosztowały : 
63.099,68 

• pierwszy etap 37.052,68 zł 
adaptacja pomieszczenia (pokój 
dyrektora ) na trzy pomieszczenia 
związane z przygotowywaniem 
posiłków dla dzieci. Wydzielenie 
pomieszczenia z klasy na pokój 
dyrektora. 

• drugi etap 26.047,00 wykonanie 
zabudowy ,prace hydrauliczne , 
montaż szafy na odbiór naczyń , 
montaż zmywarki 

2. Zakupy inwestycyjne na kwotę 
5.045,00 zł 

• Zakup zmywarki przemysłowej. 

3. Zakup wyposażenia - naświetlacz 
do jaj na kwotę 1.300,00 zł 

69 444,68 zł 

5 

— 

Miejskie 
Przedszkole nr 
10 

1. Budowa placu zabaw (Zgierski 
Budżet Obywatelski) - 89.900 zł 

2. Cyklinowanie odsłoniętych części 
podłóg w dwóch salach zabaw: 

• wypożyczenie cykliniarki - 172,20 
zł 

• materiały remontowe do 
cyklinowania i lakierowania -
616,86 zł 

• robocizna - własna 

121 563,68 zł 



• wymiana dywanowych wykładzin 
podłogowych w tych dwóch salach -
zakupione w grudniu 2015 r. 

3. Wykonanie klombu w ogrodzie w 
miejsce starej fontanny: 

• materiały remontowe, zakup i 
transport ziemi - 874,62 zł 

• rośliny do nasadzeń, kora, kamienie 
darowizna 

4. Wyposażenie i urządzenie 
dodatkowego oddziału - 30.000 zł 

6 Miejskie 
Przedszkole nr 
12 

1. Wykonano drobne prace malarskie 
w niektórych pomieszczeniach, 
koszt farb i pędzli 152,16 zł., prace 
wykonane zostały przez 
konserwatora placówki. 

152,16 zł 

7 Miejskie 
Przedszkole nr 
13 

1. Naprawa, malowanie, odświeżanie 
sprzętu w pomieszczeniach we 
własnym zakresie 

• koszt zużytych materiałów 135 zł; 

• zakup, montaż listew schodowych I 
i II piętra przedszkola koszt 3.601 
zł. 

3 736,00 zł 

8 Miejskie 
Przedszkole nr 
14 

1. Wykonano kompleksowe 
malowanie holu przedszkola, został 
odnowiony (pomalowany) sprzęt do 
zabaw w ogrodzie oraz niewielkie 
naprawy mebli i pozostałych 
sprzętów 
przedszkolnych. 

2 500,00 zł 

9 Miejskie 
Przedszkole nr 
15 

1. Wykonano malowanie magazynu 
żywności oraz sufitu w kuchni koszt 
materiałów 315,00 zł, robocizna we 
własnym zakresie. 

315,00 zł 

10 Szkoła 
Podstawowa nr 1 

1. Malowanie i wyposażenie sali 
lekcyjnej dla grupy 4 -5-latków 
(koszt materiałów do remontu -
595,00 zł, łączna kwota 
przyznanych środków na 
zorganizowanie oddziału -

297 908,00 zł 



25.000,00 zł), 

2. Malowanie szatni przy sali 
gimnastycznej (koszt - 230,00 zł), 

3. Wymiana uszkodzonych elementów 
drewnianych i malowanie placu 
zabaw (koszt - 583,00 zł) 

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego 

5. Ponadto zakupiono rolety na salę 
zabaw (koszt - 900,00 zł) 

Wszystkie prace remontowe wykonano we 
własnym zakresie. 

6. Budowa boska wielofunkcyjnego 

11 Szkoła 
Podstawowa nr 3 

1. Malowanie: 

• izby lekcyjnej, świetlic - 2 
pomieszczenia, kuchni, jadalni, 
szatni dla uczniów klas I -
III, korytarzy, ciągów 
komunikacyjnych, sali 
gimnastycznej - lamperia 

2. Renowacja parkietu w sali 
gimnastycznej 

3. Wymiana elementów 
konstrukcyjnych placu zabaw 

11 750,00 zł 

12 Szkoła 
Podstawowa nr 4 

~\ 

1. Naprawa centrali telefonicznej -
615,00 zł 

2. Osunięto awarię rury wodnej -
184,50 zł 

3. Wykonano pomiary instalacji 
odgromowej - 1 303,23 zł 

4. Naprawa krzeseł uczniowskich -
710, 64 zł 

5. wykonanie pranie dywanów -
357,00 zł 

6. Zakupiono meble do sal lekcyjnych 
-2 150,00 zł 

7. rolety - 999,56 zł 

11 091,63 zł 



8. dywan - 800,00 zł 

9. pomoce dydaktyczne - 3 971,70 zł 

13 Szkoła 
Podstawowa nr 5 

1. Zlecono naprawę ogrodzenia 
zdewastowanego przez 
pseudokibiców. Oczekujemy na 
płyty betonowe , koszt naprawy 
wyniesie 450,00zł. 

450,00 zł 

14 Szkoła 
Podstawowa nr 
10 

1. Wymieniono wszystkie oprawy 
oświetleniowe w sali nr 7 i na 
głównym korytarzu szkoły - koszt 2 
340,00 zł. 

2. remont 2 toalet w budynku sali 
gimnastycznej ( wymiana 
umywalek, kranów, desek 
sedesowych, malowanie sufitu, 
uzupełnienie płytek ściennych) -
koszt 4 000,00 zł. 

6 340,00 zł 

15 Szkoła 
Podstawowa nr 
1 1  

1. Modernizacja w celu 
przystosowania pomieszczeń do 
przyjęcia oddziału przedszkolnego 
4-latków za kwotę 25 000,00 zł. 

45 300,00 zł 

• Odnowiono pomieszczenia kuchni 

• Odnowiono pomieszczenie Sali 
korekcyjnej 

• Odnowiono pomieszczenia 
świetlicy szkolnej 

• Gruntownie pomalowano dwie sale 
oddziałów przedszkolnych. 

• Wymieniono wykładziny 
dywanowe 

• Zakupiono meble (stoły, krzesła, 
szafki I regały, tablice na ściany. 

• Zakupiono dla kl."0" sprzęt audio
wizualny. 

• Zakupiono pomoce I materiały do 
pracy z czterolatkami. 

Przerobiono (przystosowano) 
toalety I umywalki dla dzieci 
przedszkolnych. 



1. Naprawiono uszkodzenia 
nawierzchni asfaltowej boiska 
szkolnego - 5 500.00 zł 

2. Wymieniono bramki I kosze na 
boisku szkolnym - 4 800.00 zł 

3. Naprawa ogrodzenia, naprawa 
ławek trybun przy boisku, 
przebudowa bramy wjazdowej do 
wymaganych 4m, naprawa siatki za 
boiskiem (piłko łap), montaż furtki 
w ogrodzeniu do strony zachodniej 
- 10 000,00 zł 

16 Szkoła 
Podstawowa nr 
12 

1. Malowanie 4 sal lekcyjnych oraz 
gabinetu administracji 

2. Malowanie ścian w kuchni 
3. Wymiana podłogi w gabinecie 

administracji 
4. Naprawa i wymiana drobnych 

elementów budowlanych 
5. Wymiana i naprawa uszkodzonych 

muszli 
sedesowych,umywalek,baterii,przył 
ączy i dostosowanie łazienek dla 
oddziału przedszkolnego 

6. Remont drogi wewnętrznej 

44 444,98 zł 

17 Gimnazjum nr 1 1. Zakup i montaż nakładek na 
parapety w budynku głównym 

2. Malowanie lamperii w salach 
lekcyjnych w budynku narożnym 

3. Wyrównawcza wy lewka posadzki w 
salce lekcyjnej i 
położenie wykładziny przemysłowej 
w w budynku narożnym 

4. Malowanie zaplecza sekretariatu 

10 722,17 zł 

18 Gimnazjum nr 2 1. Wykonano multimedialną 
pracownie językową: 

• zamontowano pulpit nauczycielski z 
jednostką centralną 

• zamontowano stanowiska dla 
uczniów wyposażone w słuchawki z 
mikrofonami 

• zainstalowano krótkoogniskowy 
projektor multimedialny oraz 

169 400,00 zł 



radiomagnetofon 
• zakupiono nowy zestaw mebli 

Koszt -19.400,00 zł 

2. W ramach projektu "Gimnazjum nr 
2 - miejsca, gdzie nauka spotyka 
się z naturą" z funduszy Budżetu 
Obywatelskiego wykonano 
następujące prace: 

• nawierzchnię z kostki brukowej na 
dziedzińcu szkolnym 

• schody prowadzące do łącznika i 
sali gimnastycznej 

• nawierzchnię dwóch otwartych sal 
lekcyjnych 

• oświetlenie zewnętrzne dziedzińca i 
sal otwartych 

• montaż trzech urządzeń zewnętrznej 
siłowni oraz sceny z zadaszeniem i 
oświetleniem. 

• Koszt - 150.000,00 zł 
19 Gimnazjum nr 3 1. Remont jadalni (malowanie 17111 

zł, wymiana podłogi 23593,67 zł, 
wymiana drzwi 4609 zł); razem 
45313,67 zł 

2. Sala gimnastyczna (cyklinowanie i 
lakierowanie podłogi 22500 zł, 
wymiana drzwi - 2 sztuki 5807 zł); 
malowanie 10.000 zł; razem: 38307 
zł 

3. Mała sala gimnastyczna 
(cyklinowanie i lakierowanie 
podłogi) 3000 zł 

4. Wymiana podłogi w sali 
integracyjnej 152 - 7167,85 zł, 

5. Malowanie sal dla klas 
integracyjnych 112, 116, 152-
4907,81 zł 

6. Remont zaplecza sportowego 
malowanie- 173 zł 

7. Zakup ławek, krzesełek i mebli do 
pracowni dla klas integracyjnych 

106 192,33 zł 



7323 zł. 

20 Samorządowe 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1. Drobne naprawy, koszt: 273,65 zł. 273,65 zł 

RAZEM 963 443,60 zł 

MIASTA 

w$ki  j ju  


