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Odpowiadając na zapytanie nr 1 zgłoszone przez Pana w dniu 23 listopada 2011 roku, 

dotyczące rozmieszczenia przenośnych defibrylatorów na terenie naszego miasta, 

zakupionych z środków budżetowych miasta, informuję, że automatyczne urządzenia 

reanimacyjne HeartSine Samaritan PAD typ SAMP 300P znajdują się 

w wyszczególnionych niżej placówkach : 

Lp. Nazwa instytucji Lokalizacja urządzenia - adres 

1 MZPR - Przychodnia Rejonowa Nr 1 ul. Fijałkowskiego 2 

2 MZPR - Przychodnia Rejonowa Nr 2 ul. Rembowskiego 36/40 

3 MZPR - Przychodnia Rejonowa Nr 3 ul. Łęczycka 24 a 

4 MZPR - Przychodnia Rejonowa Nr 4 ul. Staffa 10 

5 Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 

6 Miejski Ośrodek Kultury ul. Mielczarskiego 1 

7 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. B.Prusa 

ul. Łódzka 5 

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 56 

9 Muzeum Miasta Zgierza ul. Dąbrowskiego 21 

10 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wschodnia 2 

11 MOSiR-pływalnia ul. Leśmiana 1 

12 MOSiR- Park Linowy ul. Piątkowska ( Park Miejski) 

Plac J a n a Pawła II 16 95-100 Zgierz 

tel. cen . 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 31 00 fax 42 714 31 14 



Wszystkie urządzenia zostały przekazane do bezpłatnego używania na podstawie 

umów użyczenia zawartych w dniu 29 czerwca 2009 r., określających zasady 

ich funkcjonowania w poszczególnych jednostkach. 

Pracownicy Urzędu Miasta Zgierza i pozostałych placówek posiadających defibrylator 

odbyli szkolenie z zakresu Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej 

i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej z użyciem tego urządzenia a uczestnictwo 

w całodniowym szkoleniu i znajomość jego obsługi została potwierdzona stosownym 

zaświadczeniem. 

Ratownicy Harcerskiego Klubu Ratowniczego „ ADRENALINA" w ubiegłym roku 

przeprowadzili kontrole dotyczące lokalizacji oraz podstawowych zasad jego użytkowania 

w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia. 

Placówki miejskiej służby zdrowia jako placówki podstawowej opieki zdrowotnej 

nie biorą udziału w ogólnopolskim programie LIFEPARK - „ Ratunek dla serca", co nie 

wyklucza udziału w nim innych specjalistycznych jednostek ochrony zdrowia 

funkcjonujących na terenie Zgierza. 

W odpowiedzi na zapytanie nr 2 w sprawie dopuszczalności wynajęcia firmom 

reklamowym wiat przystankowych, pragnę uprzejmie poinformować, iż przedmiotowe 

zagadnienie jest rozpatrywane przez obsługę prawną Urzędu Miasta Zgierza, w szczególności 

rozpatrywane są kwestie związane z wyborem trybu postępowania oraz zasady współpracy 

zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne (które od 1 stycznia 2012 staną się 

jednostką budżetową) z prywatnym inwestorem-reklamodawcą. Z uwagi na złożoność 

zagadnienia na dzień pisania odpowiedzi na interpelację opinia prawna nie została jeszcze 

sporządzona? 

Jednocześnie pragnę poinformować, iż trwają już działania zmierzające do pozyskania 

firm-reklamodawców zainteresowanych umieszczeniem reklam na wiatach przystankowych 

i biletach komunikacji miejskiej, jak również analizy rentowności takiego przedsięwzięcia. 

Odnośnie zapytania nr 3, pragnę poinformować Pana , że wszystkie szkoły 

podstawowe dla których Gmina Miasto Zgierz jest organem prowadzącym korzystały już 

z Rządowego programu - „Radosna szkoła" z przeznaczeniem na zakup pomocy 

dydaktycznych. Placówki wykorzystały 100% wsparcia finansowego , które wynosiło 

88.837,00 zł. 



Zbiórki pieniędzy , które odbywają się w szkołach , z przeznaczeniem na dożywianie 

dzieci organizowane są przez organizacje ogólnopolskie takie jak PCK , a nie przez 

organizacje wewnątrzszkolne. Udział w akcjach jest dobrowolny. 
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