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W odpowiedzi na Pana interpelację nr 6 z dnia 30.10.2012 r. dotyczącą Szkolnych Kas 

Oszczędności pragnę poinformować Pana, że Szkolne Kasy Oszczędności to największy i 

najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20 - tych 

ubiegłego wieku. Od pokoleń najmłodsi zachęcani są do oszczędzania i zdobywania wiedzy z 

zakresu finansów. Dzięki udziale w programie uczniowie uczą się zarządzania finansami 

osobistymi, wyrabiają w sobie nawyk świadomego oszczędzania , zdobywają wiedzę na 

temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie, jak również nabywają 

praktycznych umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych. 

W bieżącym roku PKO Bank Polski został laureatem nagrody Kapituły VII Kongresu 

Gospodarki Elektronicznej w kategorii Projekt Roku. Członkowie Kapituły nagrodzili projekt 

Szkolnych Kas Oszczędności PKO BP ponieważ ich zdaniem przyczynia się on do rozwoju 

gospodarki elektronicznej w Polsce, a także wpływa na edukację młodego pokolenia w 

zarządzaniu finansami oraz promocję obrotu bezgotówkowego. 

Ogółem w programie uczestniczy 2800 szkół , czyli prawie 200 tysięcy uczniów. 

W ramach nowej odsłony programu PKO BP kieruje dedykowaną ofertę do uczniów poniżej 

13 roku życia , atrakcyjny graficznie, zrozumiały i bezpieczny dla dzieci serwis bankowości 

internetowej, a także komplet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów objętych 

honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz większości kuratoriów oświaty 

na terenie całego kraju. 

Prezydent Miasta Zgierza ani Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza nie monitorują czy 

poszczególne placówki przystąpiły do programu ponieważ udział w programie jest dla szkół 
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całkowicie dobrowolny i nie został placówkom w żaden sposób narzucony - jest suwerenną 

decyzją konkretnej placówki i nauczyciela. 

Dlatego też niezrozumiałym pozostaje dla mnie fakt poruszonej przez Pana kwestii iż 

nauczyciele sygnalizują , że jest to dla nich dodatkowe obciążenie czasowe , wytrącające ich z 

rytmu pracy. 
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Odpowiadając na interpelację z dnia 30 października 2012 r. dotyczącą utworzenia Wydziału 
Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy informuję, że zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza zadania Wydziału to w szczególności: 
1) wdrażanie programów związanych z rozwojem turystyki w „Mieście Tkaczy", 
2) realizacja, planowanie, nadzorowanie i rozliczanie ustalonych zadań związanych 

z inwestycjami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w partnerstwie publiczno-prywatnym; 

3) zarządzanie zwykłe (administrowanie) obiektami powstałymi w ramach projektu PL0393 pn 
„Rewitalizacja i rozwój kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza" w oparciu o umowę 
nr 16/PL0393/EOG/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r., a w tym 
m. in.: 

a) utrzymanie obiektów: Centrum Konserwacji Drewna, Domu Turysty - Punktu Informacji 
Turystycznej, Hostelu oraz „Muzeum miejsca" i Biura, 

b) prowadzenie działań w zakresie promocji i budowania wizerunku, 

c) budowanie i monitorowanie systemu informacji wizualnej, 

d) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych, 

e) współpraca z organizacjami pozarządowymi i nadzór merytoryczny nad prawidłowym 
wykorzystaniem dotacji w zakresie realizacji projektu PL 0393. 

Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi koordynuje projekty związane 
z pozyskanymi środkami zewnętrznymi, co stanowi jedynie część zakresu zadań realizowanych w 
ramach Wydziału Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. W Wydziale zatrudnione są 4 osoby. 
Obowiązki naczelnika pełni pani Bogumiła Kapusta. 

ZA ASTĘPCA PREZYDENTA 
MIASTA £GIERZA. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1 z dnia 30 października 2012 r. uprzejmie 
informuję, że, w zależności od rodzaju konkursu oraz regulaminu obowiązującego w danym 
działaniu beneficjent zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie 
szeregu dokumentów, jako załączników m.in.: studium wykonalności, projektu technicznego, 
raportu oddziaływania na środowisko. 
W odniesieniu do aplikowania o środki dla projektów pn. „Uzupełnienie brakujących 
elementów infrastruktury technicznej terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta 
Zgierz" oraz „Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza" uprzejmie informuję, że 
Gmina Miasto Zgierz przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej korzystała z pomocy 
następujących podmiotów zewnętrznych: 

„Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza" 

1. „PROGRESS CONSULTING" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Prosta 36, 53¬
508 Wrocław - sporządzenie studium wykonalności - kwota brutto 15 867,00 zł 
dofinansowanie z EFRR w kwocie 12 964,20 zł oraz aktualizacja studium w kwocie 
2 829 zł brutto ( 2012 r.) 

2. wykonanie dokumentacji projektowej pn."Programy funkcjonalno-użytkowe" dla 
potrzeb projektu "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" - kwota brutto 
63 960,00 dofinansowanie z EFRR w kwocie 45 305,00 zł (2011) 

„Uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury technicznej terenu  
inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" 

1. PL Europa Sp. z .o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 82, 90-223 Łódź-
sporządzenie studium wykonalności - kwota brutto 14 760 zł dofinansowanie z EFRR 
w kwocie 9 594,00 zł 

2. "Wodkan - Zgierz" Sp. z o. o. ul. A Struga 45, 95-100 Zgierz - wykonanie projektu 
technicznego - kwota brutto - 45 200. 00 zł dofinansowanie z EFRR w kwocie 
29 380.00 zł 

Wszystkich w/w zamówień udzielono w trybie zapytań ofertowych kierowanych do min. 3 
wykonawców zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych dla 
wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków 
regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013. 

Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące kwestionowania kompetencji i wiedzy 
pracowników Wydziału Zarządzania i Pozyskiwania Środkami Pomocowymi, uprzejmie Pana 
informuję, że proces aplikowania o środki zewnętrzne w szczególności dla projektów 
inwestycyjnych jest niezwykle skomplikowany i osobie, która się tym nie zajmuje, może 
wydawać się bardzo prostym. Jednakże pragnę pana poinformować, że sporządzenie 
załączników jest elementem całego procesu, w którym uczestniczy wielu specjalistów z 
poszczególnych branż: biegli analitycy finansowi (przygotowanie studium wykonalności), 
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projektanci i architekci ( przygotowanie programów funkcjonalno - użytkowych, projektów 
technicznych) itd. Jednakże zdecydowanie największy zakres pracy przy sporządzaniu 
wniosku spoczywa na Wydziale Zarządzania i Pozyskiwania Środkami Pomocowymi oraz 
poszczególnych komórkach merytorycznych zaangażowanych w projekt. Sporządzenie całej 
dokumentacji zgodnie z zasadami RPO WŁ na lata 2007 -2013, określenie zakresu 
rzeczowego oraz możliwości kwalifikowalności wydatków w ramach danego konkursu, 
sprawdzenie całości dokumentacji przygotowanej przez podmioty zewnętrzne tak, aby 
projekt kwalifikował się do dofinansowania zajmuje ogrom czasu i wymaga niezwykłego 
zaangażowania. 
Kwestionowanie efektów pracy pracowników Wydziału Zarządzania i Pozyskiwania Środkami 
Pomocowymi w świetle wysokości pozyskanych w latach 2011-2012 środków zewnętrznych 
tj. ponad 12 min zł wydaje się być wysoce niestosowne. 

Ponadto pragnę Pana Radnego poinformować, że żaden z samorządów w tym również 
najbardziej wyspecjalizowana instytucja z zakresie środków unijnych Urząd Marszałkowski w 
Łodzi (instytucja wdrażająca i zarządzająca RPO WŁ na lata 2007-2013) nie wykonuje w 
ramach posiadanej kadry pracowniczej opracowania studium wykonalności, co potwierdza 
niedawno ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na „Opracowanie 
Studium Wykonalności dla Projektu Modernizacja Elektrycznych zespołów trakcyjnych 
serii EN57 przeznaczonych do obsługi połączeń międzywojewódzkich" Numer 
ogłoszenia: 417400 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012 
http://www.bip.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/d6fa82804d350ad9ae2eaece862a5bf6/20121025- 

ORVII.272.158.2012-

Ogloszenie o zamowieniu.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d6fa82804d350ad9ae2eaece862a5bf6 

Fakt powierzenia instytucjom zewnętrznym zleceń na wykonania załączników do wniosku o 
dofinansowanie był Panu przedstawiony podczas omawiania na sesjach Rady Miasta 
Zgierza zakresu rzeczowego obu projektów oraz kosztów kwalifikowanych w ramach tych 
projektów. 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR_2 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 

Szanowny Panie Radny jak już Pana informowałam w odpowiedzi z dnia 9 października 
2012 r. konkursy w ramach poszczególnych źródeł finansowania ogłaszane są w różny 
sposób: planowo jak większości RPO lub w miarę potrzeb w przypadku uwolnienia 
dodatkowych środków (oszczędności, zwrotów beneficjentów wynikających z kar itp.), 
dlatego zdarza się, że przyjęty na początku roku harmonogram ogłaszania konkursów w 
trakcie roku jest aktualizowany lub poprzez cykliczne ogłoszenia o konkursach. 

Nie możliwym jest udzielenie Panu odpowiedzi, jakie konkretne wnioski będzie 
przygotowywał Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi gdyż dopiero w 
momencie ogłoszenia konkursu oraz regulaminu możliwa jest analiza udziału w danym 
konkursie, a co za tym idzie konstrukcja wniosku o dofinansowanie. 

Na ostanie sesji Rady Miasta Zgierza przedstawiane zostały dwa projekty wniosków 
dotyczących możliwości pozyskania środków zewnętrznych ogłoszonych niedawno. Jak 
można było zauważyć w przypadku projektu dotyczącego pozyskania środków na udział 
promocję Miasta Zgierza podczas targów i misji gospodarczych za granicą w pierwszym 
głosowaniu był Pan przeciw wprowadzeniu uchwały do porządku obrad. 

http://www.bip.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/d6fa82804d350ad9ae2eaece862a5bf6/20121025-
http://ORVII.272.158.2012-


Ponadto, informuję Pana, że w dniu 30 października na stronie internetowej Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawiła się informacja o możliwości aplikowania o środki 
zewnętrzne w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe- Priorytet 3 - Kultura Ludowa. 
Aktualnie Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi pracuje nad analizą i 
zakresem rzeczowym ewentualnego wniosku aplikacyjnego. 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 5 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 

Szanowny Panie Radny, tak jak Pana już wcześniej informowałam zakres rzeczowy projektu 
„Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej-
poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z 
Łódzką Koleją Aglomeracyjna - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, znany był zarówno władzom miasta jak  
wszystkim radnym oraz wszystkim obecnym podczas V sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 27 
stycznia 2011 r., w tym Radnemu Sejmiku Województwa Łódzkiego Panu Radosławowi 
Gajdzie. 

Zakres rzeczowy projektu (czytaj wniosku o dofinansowanie), w którym Gmina Miasto Zgierz 
miała występować, jako partner należy odróżnić od projektu technicznego (budowlanego), 
który został opracowany już po przyznaniu dofinansowania, gdy Gmina Miasto Zgierz nie 
miała już wglądu w dokumenty. 

Tak jak informowałam Pana wcześniej prace nad projektem pn. „Budowa, przebudowa 
przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej- poprawa dostępności 
komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją 
Aglomeracyjna - etap I" trwały od 2010 r. wtedy też rozważane były możliwości budowy 
przejścia nad torami kolejowymi, jednak ze względu na duży koszt tej inwestycji PKP nie 
wyraziło na to zgody. 

Ponadto pragnę Pana poinformować, że Pani Bogumiła Kapusta oraz podlegli jej pracownicy 
podczas spotkań roboczych odbytych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz rozmów 
telefonicznych wielokrotnie przekazywali uwagi, co do całego zakresu rzeczowego projektu 
wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Po 27 stycznia 2011 r. Gmina Miasto 
Zgierz nie miała już wglądu w dokumentację techniczną przedsięwzięcia. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację nr 4 z dnia 30 października 2012 r., 
uprzejmie informuję, iż w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży są 
zatrudnione 4 osoby, natomiast w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem pracuje 
obecnie 5 osób. 

Porównując strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Zgierza i Starostwa 
Powiatowego należy wskazać, iż tak duże rozbieżności w strukturze organizacyjnej 
tych dwóch jednostek wynikają z szczegółowego zakresu zadań nałożonych na 
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Mianowicie powiat realizuje 
zadania o charakterze wyłącznie ponadgminnym. Powiat zatem spełnia funkcję 
uzupełniającą w stosunku do gminy. Funkcja ta obejmuje wykonywanie publicznych 
zadań lokalnych, którym pojedyncze gminy nie podołają, gdyż albo nie chcą, albo nie 
są w stanie tych zadań wykonać. Z kolei gminy zobowiązane są do zaspokajania 
bieżących potrzeb lokalnej wspólnoty. 

Z uwagi na powyższe w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu możliwe jest istnienie mniejszej ilości Wydziałów niż w Urzędzie Miasta 
Zgierza. 

Biorąc pod uwagę struktury organizacyjne Urzędu Miasta w Pabianicach 
i Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, należy zwrócić uwagę, że te jednostki 
samorządu terytorialnego posiadają bardzo zbliżoną liczbę Wydziałów do naszego 
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