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M i a s t a Z g i e r z a 

dr Iwona Wieczorek 
Pan 
Zdzisław Sobczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 
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Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza 

Wpłynęło rio p , ; 

Miasia Zgierza 

Odpowiedź na interpelację 

dnia... (£.MĆl£iŃ. 

i. 

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 28 
kwietnia 2011 roku dotyczącą kompletności przygotowania materiału informacyjnego na temat 
pozyskiwania środków zewnętrznych dla miasta Zgierza w roku 2011 z uwzględnieniem zadań 
i wysokości dopłat oraz udziału własnego informuję, że Wydział przygotował informację na 
Komisję Budżetu i Finansów, w której podane zostały dane dotyczące źródła informacji 
0 konkursach, instytucji ogłaszających i zarządzających konkursami, intensywność pomocy (%) 
1 udział środków własnych (%) oraz dane istotne z punktu widzenia podmiotów ubiegających się 
0 wsparcie. 

Jednocześnie informuję, że w kolumnie Konkurs (pierwsza od lewej) podano nazwy 
programów i dokumentów programowych stanowiących źródło informacji i wytycznych dla 
potencjalnych wnioskodawców o kryteriach oceny projektów oraz podstawowe dane zawierane 
w ogłoszeniach o naborze wniosków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Life plus, Program Ministra Kultury 
1 Dziedzictwa Narodowego, Program Ministerstwa Sportu i Turystyki, Program Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Granty 
Fundacji Kronenberga. Powyższe programy są publikowane w Internecie lub dostępne 
bezpośrednio w siedzibie instytucji (Warszawa, Łódź). W ww. materiale Wydział nie podawał 
adresów stron internetowych, które są ujawniane przy użyciu dowolnej wyszukiwarki internetowej. 
Internet jest uznawany powszechnie jako globalne źródło informacji i notorycznie wykorzystywany 
przez osoby poszukujące rozmaitej wiedzy, m.in. przez pracowników naukowych, urzędników, 
studentów, uczniów na całym świecie. Zatem podawanie źródła informacji (dokument programowy) 
w źródle informacji (WWW) nie było zasadne. 

Ponadto, materiał został zaprezentowany i zreferowany na Komisji Budżetu i Finansów 
w dniu 26 kwietnia 2011 r., na której był Pan obecny. Podsumował Pan opiniowany materiał jako 
rzetelny. Zapytał Pan czy Miasto Zgierz rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań 
rewitalizacyjnych i termomodernizacyjnych. 
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Pan Rafał Kaftan p.o. Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami 
Pomocowymi udzielił Panu informacji, że Miasto przygotowuje się do konkursu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Działanie 6.1 Rewitalizacja 
obszarów problemowych, zaś na działania termomodernizacyjne nie ma w danej chwili możliwości 
uzyskania wsparcia w formie dotacji bezzwrotnej. Projekty z zakresu ochrony powietrza polegające 
na dociepleniu stropodachu, dociepleniu ścian, wymianie lub modernizacji kotłowni oraz wymianie 
stolarki okiennej mogą uzyskać pomoc w formie pożyczki, która zwiększa wskaźnik zadłużenia -
jak zaznaczyła obecna na komisji Pani Dorota Kubiak Skarbnik Miasta. Wówczas nie miał Pan już 
więcej uwag ani zapytań do materiału. 

Odnosząc się do zarzutu niekompletności materiału wyjaśniam, że ustalenie terminów realizacji 
projektów oraz wysokości środków z budżetu miasta nie jest możliwe na etapie prognozowania 
dostępności funduszy i opracowywania wykazu ogłaszanych w danym roku kalendarzowym 
konkursów. Do tego wymagana jest wiedza na temat zakresu rzeczowego projektu oraz kosztorys 
przedsięwzięcia. Na ich podstawie opracowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem 
na lata realizacji i przystępuje do opracowania montażu finansowego. 

Z uwagi na Pana prośbę o przedstawienie informacji o przygotowywanych przez Miasto 
projektach informuję, że w kwietniu br. podjęte zostały prace przygotowawcze do: 

1) złożenia wniosku o dofinansowanie do działania 9.4 POKL - wniosek złożony w dniu 
8 kwietnia 2011 r, 
- nazwa: Kwalifikacje I C T dla kadr systemu oświaty w Zgierzu 
- projekt społeczny mający na celu przeszkolenie pracowników oświaty i administracji 
oświatowej do obsługi Platformy Edukacyjnej (jako działanie komplementarne dla projektu 
informatycznego Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Interentu), 
- zakres rzeczowy: przeszkolenie 50 osób, 
- okres realizacji 2012 r. 
- wartość zadania: 140 480,00 PLN 
- udział własny: bezgotówkowy - oddelegowanie pracowników na szkolenie w godzinach 
pracy, 

2) złożenia wniosku o dofinansowanie do działania 6.1 RPO WŁ do dnia 3 czerwca 2011 r. 
- nazwa: Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza 
- projekt infrastrukturalny, 
- zakres rzeczowy: w projekcie planuje się 
a) odbudowę (renowacja i modernizacja) części płn-wsch i płd-wsch placu Jana Kilińskiego 
w celu adaptacji miejsca do nowych funkcji, 
b) prace konserwatorskie, restauratorskie dopuszczalne w przypadku zabytków 
nieruchomych w celu przystosowania ww. obiektu do utrzymania funkcji dotychczasowej -
prace konserwatorskie budynku Muzeum Miasta Zgierza, 
c) kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów, 
w tym budowa małej architektury oraz tworzenie i modernizacja miejsca rekreacji i terenów 
zielonych - Park Miejski i ogród za budynkiem Centrum Kultury Dziecka, 
d) przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych 
inwestycji gospodarczych (w tym uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje oraz 
modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej) - wykonanie drogi dojazdowej do Młyna 
wraz z zagospodarowaniem terenu w okolicy Młyna pod przyszłą inwestycję, 
e) budowa systemu monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie 
re witał izowanym, 
f) budowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Muzeum Miasta 
Zgierza. 



- okres realizacji: 2011 - 2014 
- szacowana całkowita wartość projektu: 10 min PLN 
- udział własny: 15% wartości projektu - 1 500 000 PLN. 

Jednocześnie informuję, że działania powyższe zostały uwzględnione w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, w której ww. inwestycja została zapisana w latach 2011-2014 - co również 
było przedmiotem obrad na VIII sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 28 kwietnia 2011 r. (uchwała nr 
VIII/76/l 1 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r.). 

Odnosząc się do ostatniej kwestii Pana interpelacji wyjaśniam, że obszar tzw. 
„Schetynówek" został wyczerpany już w roku ubiegłym, w którym to przeprowadzono ostatni 
nabór wniosków. Nie stanowi to zatem zagrożenia dla budżetu Miasta i ewentualnych przyszłych 
zobowiązań z tytułu aplikowania o dofinansowanie realizacji zadań publicznych. 

P R E Z Y D E N T 
M I A S T A Z G I E R Z A 

dr Iwonąj Wieczorek 

Otrzymują: 

1) Pan Zdzisław Sobczak - Radny Rady Miasta Zgierza 
2) Pan Jarosław Komorowski - Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 
3) a/a. 


