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W odpowiedzi na Państwa interpelacje z dnia 30.10.2012 r. dotyczącą wyjazdowego szkolenia 

kadry nauczycielskiej miasta Zgierza , które odbyło się z udziałem Prezydenta Miasta Zgierza pragnę 
wyjaśnić , że faktycznie miało ono miejsce w dniach 12 - 14 września 2012 r. Prezydent Miasta 
Zgierza uczestniczyła w nim jako osoba bezpośrednio nadzorująca pracę Wydziału Oświaty . 

W tym miejscu pragnę poinformować iż wyjazdy o charakterze integracyjno-szkoleniowym odbywają 
się systematycznie od wielu lat, czym wpisały się w plan pracy i dokształcania dyrektorów jednostek 
oświatowych, a zapoczątkowane zostały przez poprzedniego Prezydenta Miasta Zgierza Pana 
Jerzego Sokoła i odbywały się również z jego udziałem , jak również z udziałem innych pracowników 
Urzędu Miasta np. Pani Bożeny Sztuk. 

Tegoroczny wyjazd poświęcony był zagadnieniom higieny szkolnej i promocji zdrowia oraz realizacji 
programów w tym zakresie . W bieżącym roku uczestnikiem wyjazdu była Naczelnik Wydziału 
Zdrowia Pani Jolanta Świderska, która przekazała informacje wynikające z raportu nt. stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży opracowane w czerwcu 2012 r. Przedstawiła również informacje dotyczące 
głównych problemów zdrowotnych w środowisku szkolnym- wad wzroku, wad postawy, cukrzycy, 
otyłości, zaburzeń odżywiania , agresji i zaburzeń emocjonalnych. 

Podczas wymiany doświadczeń w tym zakresie dyrektorzy przedstawiali swoje oczekiwania w 
stosunku do władz miasta co do zorganizowania i zapewnienia stosownych szkoleń i działań 
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w szkołach. W trakcie wymiany 
doświadczeń dyrektorzy rozważali możliwości poszerzenia zgierskiej sieci szkół promujących zdrowie. 
Robocze rozważania i dyskusje nie pozostały bez oddźwięku i zaowocowały w szybkim tempie 
nowymi rozwiązaniami w tych kwestiach. 

W Szkole Podstawowej nr 8 w najbliższym czasie zaplanowana została konferencja dotycząca 
promocji zdrowia , natomiast Szkoła Podstawowa nr 1 wraz z Wydziałem Zdrowia rozpoczęła 
tworzenie dodatkowej salki gimnastycznej ze specjalistycznym wyposażeniem. 

Zgodnie z życzeniem przedstawiam listę uczestników ( kadra zarządzająca placówek oświatowych): 

1. Iwona Wieczorek 
2. Iwona Olszewska - Nowak 
3. Jolanta Świderska 
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4. Małgorzata Andrzejewska 
5. Dorota Korczak 
6. Jadwiga Sikorska 
7. Anna Duda 
8. Małgorzata Grabowicz 
9. Grażyna Sadok 
10. Aldona Kliszko 
11. Paweł Marynowicz 
12. Renata Bartosiak 
13. Teresa Gębicka 
14. Anna Tomczak 
15. Bożena Wężyk 
16. Mirosława Ostrowska 
17. Zofia Owczarczyk 
18. Małgorzata Tomczak 
19. Marzena Gradowska 
20. Elżbieta Ostachowicz 
21. Anna Adamczewska - Walczak 
22. Ewa Kubiak 
23. Dorota Andrzejewska-Tworek 
24. Grażyna Różalska 
25. Dorota Grodzka 
26. Małgorzata Bartosik 

Informuję , że całkowity koszt wynosił 620 zł od osoby. Wyjazd do Pragi czeskiej został 
zorganizowany i pozytywnie zaakceptowany przez dyrektorów głównie z uwagi na niski koszt w 
porównaniu z innymi miejscowościami w kraju. 

Koszty wyjazdu podobnie zresztą jak w poprzednich latach pokryte zostały przez uczestników 
czyli dyrektorów placówek zgodnie z zaplanowanymi i wyodrębnionymi na ten cel środkami . 

W związku z powyższym nie może być mowy o sugerowanym przez Państwa naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych w tej sprawie. 

1. Skarbnik Miasta Zgierza 
2. Komisja Rewizyjna RMZ 
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