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W związku z Pana zapy tan iem do tyczącym zakończenia Pro jek tu w s p ó ł f i n a n s o w a n e g o 
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L. dz. D I / °łGS 5>, /2012 

dot. interpelacji Pana Marka Hilińskiego, Radnego Miasta Zgierza w sprawie zakończenia 

Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności 

W odpowiedzi na interpelację Pana Marka Hilińskiego, Radnego Miasta Zgierza 

w sprawie zakończenia Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności uprzejmie 

informujemy, że realizacja Projektu „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz 

z modernizacją oczyszczalni ścieków" 2004/PL/16/C/PE/028 została zakończona 

31.12.201 Or. Spółka przygotowała i złożyła w odpowiednich instytucjach Raport Końcowy 

z realizacji Projektu. 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, po przeprowadzeniu czynności sprawdzających 

zgodnie z postanowieniami rozdziału V rozporządzenia Komisj i nr 1386/2002 przekazał 

w dniu 28.09.2011 r. Deklarację wraz z Raportem zamknięcia Projektu Funduszu Spójności 

„Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" 

2004/PL/16/C/PE/028 do Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisj i 

Europejskiej. W Deklaracji zamknięcia Podsekretarz Stanu stwierdził, iż „wniosek o płatność 

końcową oraz Raport końcowy przedstawiają się rzetelnie, we wszystkich istotnych 

aspektach, poniesione wydatki i prace wykonano zgodnie z przepisami i warunkami decyzji 

w sprawie Projektu i jego celami . . . " 

Nr KRS: 46134. Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieścia w Lodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego: 59 590 000.00 zł 
REGON: 472320756 
NIP: 732 - 1 8 - 6 8 - 8 9 8 
Komo Bankowe: Kredyt Bank S.A. I O/Lódż; Nr 60 1500 1038 1210 3006 1815 0000 



Obecnie, w celu osiągnięcia efektu ekologicznego określonego w Decyzji Komisji 

Europejskiej K(2005) 5771 realizowana jest kontynuacja budowy odejść bocznych 

umożliwiająca podłączanie mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej. Do chwil i obecnej 

wybudowano 648 odejść bocznych zakończonych studnią rewizyjną na posesji. Zostało 

zawartych 540 umów na odprowadzanie ścieków. 

W trakcie realizacji jest ok. 400 kolejnych przyłączy. 

Nr KRS: 46134. Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieścia w Lodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego: 59 590 000,00 zł 
REGON: 472320756 
NIP: 7 3 2 - 1 8 - 6 8 - 898 
Konto Bankowe: Kredyt Bank S A. I O/Lódź:Nr60 1500 1038 1210 3006 1815 0000 



ZASTĘPCA PREZYDENTA 
Miasta Zgierza 

Bogumiła Kapusta 

Zgierz, dnia 4 maja 2012 roku 

Pan 

Marek Hiliński 

Radny Rady Miasta Zgierza 

V 
Odpowiadając na Pana pytanie w sprawie włączenia się Urzędu Miasta Zgierza 

w ogólnopolską akcję „ Polska Biega „ uprzejmie informuję, że bieg 

w ramach w/w akcji odbędzie się w dniu 26 maja br. Organizatorami biegu będą: Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, oraz 

Gimnazjum Nr 3. Bazą biegu będzie Szkoła podstawowa N r 1. 

W sprawie biegu odbyły się spotkania a przedstawicielami Komendy Powiatowej 

Policji i Straży Miejskiej. Następne spotkanie organizatorów biegu odbędzie się dnia 16 maja 

w Gimnazjum Nr 3. 

W odpowiedzi na pkt 2 i 3 pragnę wyjaśnić, że zgodnie z informacją Ministra 

Edukacji Narodowej, ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały 

określone w formie odrębnych załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych . 

Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze: 

po pierwsze obowiązkowe zajęcia edukacyjne, po drugie zajęcia określone innymi 

rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej takie jak- religia , etyka ,wychowanie do 

życia w rodzinie, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny. 

Zarówno jedne, jak i drugie zajęcia w szkole publicznej realizowane są nieodpłatnie, co jest 

zgodne z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP stanowiącym, że nauka w szkołach publicznych jest 

bezpłatna. 
W p ł y n ę ł o do B iura Rady 

M i a s t a Zgierza 

tel. cen. 42 716-28-54 

dnia. 
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Subwencja oświatowa jako stała forma finansowania zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, otrzymywana z budżetu państwa, obejmuje również finansowanie 

zatrudnionych pracowników placówek oświatowych, w tym nauczycieli religii i etyki. 

Ponadto informuję również , że wszelkie konkursy kierowane do szkól publicznych 

kierowane są również do szkół niepublicznych. 

Odpowiadając na pkt 4 zapytania z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: czy 

podejmowane są przez Urząd Miasta Zgierza decyzje w sprawie umożliwienia odpracowania 

długu lokatorom miejskich budynków, tak jak ma to miejsce w innych miastach, wyjaśniam, 

że w chwili obecnej nie ma takiej możliwości, jednakże w ślad za innymi miastami, 

rozważam możliwość wprowadzenia takich rozwiązań, jako jednego ze sposobów na 

zmniejszenie długów czynszowych. 

Wdrożenie takiego programu wymaga ustalenia podstaw i możliwości prawnych, 

opracowania wymaganych procedur, określenia rodzaju, rozmiaru i wartości powierzonych 

do wykonania przez najemcę prac. 

Poszukując możliwych rozwiązań odzyskania wierzytelności Gminy Miasto Zgierz 

z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, pracownicy 

Wydziału Mieszkalnictwa na bieżąco śledzą przebieg podobnych akcji wprowadzonych już 

przez inne gminy w Polsce. 

Pomimo udanych prób wdrożenia przez kilka miast programu odpracowywania 

zadłużeń czynszowych i rozpropagowania tego pomysłu przez media, brak jest 

zainteresowania ze strony zadłużonych zgierskich najemców spłaceniem zaległości poprzez 

pracę. O taką możliwość wystąpiła jedna tylko osoba. 

Nadmieniam, że najemcy komunalnych zasobów, zainteresowani uregulowaniem 

zaległości czynszowych, korzystają chętnie z możliwości spłaty długu w ratach. Możliwość 

taką dają obecnie przepisy uchwały NrXX/186/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 

2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym. W stosunku do 

poprzednich regulacji, dających możliwość spłaty zaległości maksymalnie w dwunastu 

miesięcznych ratach, przyjęte w ww. uchwale zasady wydłużyły termin spłaty długów 

czynszowych do 48 miesięcy. 

Od dnia wejścia w życie uchwały, t j . od 21 marca 2012 roku, do Kancelarii Urzędu 

Miasta Zgierza wpłynęły już 72 wnioski o rozłożenie zadłużeń na raty lub ich umorzenie, czy 

odroczenie terminu zapłaty należności. 



Natomiast odnośnie punktu 5 informuję, że odpowiedź na pytanie w sprawie 

zakończenia Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności została udzielona odrębnym 

pismem przedłożonym przez Zarząd Spółki „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o. 


