
P R E Z Y D E N T MIASTA 
Z G I E R Z A 

Zgierz, dnia 07 września 2011 r. 

Sz. Pan 
Marek Hiliński 
Radny Rady Miasta Zgierza 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie ubiegania się 

przez Gminę Miasto Zgierz o środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na poprawę monitoringu wizyjnego w mieście oraz na prace konserwatorskie 

i restauratorskie obiektów zabytkowych województwa łódzkiego informuję, że Gmina Miasto 

Zgierz wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 o przyznanie dofinansowania w wysokości 85% 

kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. ..Rewitalizacja historycznego centrum 

miasta Zgierza". 

W ramach projektu przewidziane zostały prace polegające m.in. na poprawie 

bezpieczeństwa publicznego poprzez zbudowanie systemu monitoringu wizyjnego centrum 

miasta Zgierza, składającego się z sieci punktów kamerowych, infrastruktury sieci 

teleinformatycznej oraz centrum monitorowania. Ponadto, w zakresie rzeczowym projektu 

znalazł} sie prace konserwatorskie i termomodernizacyjne w budynku Muzeum Miasta 

Zgierza, będącym obiektem objętym ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

przebudowa części wschodniej placu Kilińskiego oraz Parku Miejskiego wzdłuż stawTj 

miejskiego, oraz zagospodarowanie terenów: ogrodu przy budynku Centrum Kultury Dziecka 

w Zgierzu i terenu w okolicy budynku po Starym Młynie. 

Wspomniane przez Pana terminy to dni. w których można było składać aplikacje tj. od 

1S kwietnia do 3 czerwca br. Do końca września potrwa ocena formalna wniosków, po czym 

dokumenty zostaną przekazane do oceny merytorycznej ekspertom. Po tej ocenie Zarząd 

Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym RPO WŁ 

podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania wybranym projektom, w oparciu o przyjęte 

kryteria strategiczne oraz dostępne środki w ramach Działania 6.1. 

Wpłynęło do Biura Rady 
Miasta Zgierza 

dnia..£i.a,M^..., :: 



Ponadto przypominam, że o powyższych kierunkach działania Gminy Miasta był Pan 

informowany na komisjach Rady Miasta Zgierza oraz na sesjach Rady Miasta Zgierza 

w okresie od maja do sierpnia 2011 r. W tym czasie podjęta została uchwała kierunkowa oraz 

uchwalone zostały zmiany dokumentów strategicznych (Plan Rozwoju Lokalnego. Lokalny 

Program Rewitalizacji), stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie. 

Nie mniej jednak, raz jeszcze przypominam Panu. że Gmina Miasto Zgierz ubiega się 

o dofinansowanie ponad 7.5 milionów złotych, a cała inwestycja realizowana byłaby w latach 

2012-2014 pod warunkiem uzyskania dotacji. 

O t r z y m u j ą : 

1) Marek Hiliński - Radny Rady Miasta Zgierza 

2) Jarosław Komorowski - Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

3) a/a 


