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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 września 2014 r. informuję, że zły 

stan techniczny placówek oświatowych na terenie miasta nie jest mi obcy, ani obojętny. 

W miarę możliwości na jakie pozwala budżet, prowadzone są działania zmierzające do 

poprawy tego stanu, zarówno na bieżąco, jak i w planowaniu wieloletnim. Dla 

przykładu: 

- w latach 2010 - 2012 zrealizowana została budowa wielofunkcyjnej Sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu. Projekt współfinansowany 

był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 

Oś priorytetowa V Działanie V.3; 

- w październiku 2013 r. wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

I na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu przy ul. Ozorkowskiej 68/70, 

I następnie na początku 2014 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę; 

- w sierpniu 2014 r. rozpoczęliśmy naprawę gzymsów w budynkach B i D w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Zgierzu przy ul. Piłsudskiego 1; 

- w maju 2014 r. przystąpiono do rozmów z Firmą SIEMENS Sp. z o.o. w Warszawie 

dot. modernizacji energetycznych w formule PPP budynków użyteczności publicznej, 

a przede wszystkim oświatowych; 

| - obecnie przygotowujemy materiały do wniosku na kompleksową termomodernizację 

j| obiektów użyteczności publicznej, Projekt Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. 

Jak wynika z powyższego zestawienia działania władz miasta nie ograniczały się 

tylko do poprawy służby zdrowia, ale również placówek oświatowych. W bieżącym 
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roku podjęte zostały działania mające na celu utworzenia przez Wydział Projektów 

i Infrastruktury bazy danych z potrzebami poszczególnych placówek oświatowych 

powstałej w oparciu o przeglądy techniczne roczne bądź wieloletnie budynków, 

w których się mieszczą. 

Natomiast odnośnie kosztów termomodernizacji placówek oświatowych, 

wykonywane były audyty energetyczne szacujące koszty termomodernizacji wybranych 

placówek oświatowych i stanowiące podstawę do ubiegania się o środki finansowania 

zewnętrznego. Aby określić rozmiar finansowy zadania na podstawie posiadanych 

danych informuję, że np.: 

- koszt termomodernizacji w Szkole Podstawowej Nr 12 na podstawie kosztorysów 

inwestorskich wynosi 2 027 027,73 zł, 

- oszacowany w audycie energetycznym z 2012 r. koszt optymalnego wariantu 

termomodernizacji w SP1 wynosił 3 400 000,00 zł. 

- budynek Gimnazjum Nr 1 wg audytu energetycznego również z 2012 r. na prace 

termomodernizacyjne potrzeba będzie 1 000 000,00 zł, przy czym budynek ten 

potrzebuje wykonania jeszcze innych prac remontowych, które nie wchodziły w koszt 

termomodernizacj i . 

Wszystkie wyceny szacunkowe z audytów energetycznych należy zaktualizować 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji o wykonywane przez szkoły bieżące 

remonty np. wymiany okien. 

Odnosząc się do drugiego punktu Pana interpelacji, informuję, że mechanizmy 

Unii Europejskiej oraz krajowe programy branżowe umożliwiają jednostkom 

samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie działań zmierzających do 

podniesienia efektywności energetycznej tj. ograniczenia kosztów zużycia energii 

i redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów. 

Spośród krajowych mechanizmów finansowych najpewniejszym źródłem 

finansowania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi, który oferuje dwie formy współpracy w zakresie realizacji zadań ochrony 

środowiska: 

1) Dotacja i pożyczka na budowę lub modernizację systemów 

energetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach 

użyteczności publicznej oraz w infrastrukturze publicznej. Do kosztów 

kwalifikowanych zalicza się: 



- koszty zakupu, montażu instalacji i urządzeń O.Z.E. - współfinansowane w formie 

dotacji do 80%; 

- koszty zakupu materiałów związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych - pod 

warunkiem, że spełnione są warunki udzielenia dotacji, czyli służą budowie lub 

modernizacji systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii -

współfinansowane w formie pożyczki do 95%. Po zrealizowanym zadaniu Fundusz 

oferuje możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczki w wysokości do 50% jej 

wartości. 

2) Program Priorytetowy pn. "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach 

użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek 

samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery". 

Formą dofinansowania jest pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji 

warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% 

kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 50% kwoty 

możliwego dofinansowania. 

W każdym przypadku wysokość możliwego dofinansowania jest uzależniona od 

dokonanej przez Fundusz oceny planowanego efektu ekologicznego 

i rzeczowego zadania z uwzględnieniem jego aspektu społecznego i uregulowań 

wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej (gdy dotyczy) oraz 

kwalifikacji kosztów. 

Poza tym, wsparcie w zakresie poprawy efektywności energetycznej oferuje 

również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. W tym przypadku jednak, programy priorytetowe są bardziej 

skonkretyzowane i wyspecjalizowane np. konkurs na wymianę oświetlenia na 

energooszczędne, czy wdrożenie technologii odnawialnych źródeł energii, zaś 

wnioskodawca jest zobowiązany posiadać dokumentację techniczną. 

Natomiast w ramach działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

Gmina Miasto Zgierz przystąpiła w 2013 roku do umowy partnerskiej na rzecz 

utworzenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach Strategii Rozwoju 

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego jednym z realizowanych projektów będzie 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zgierzu". 

Wpłynęło do Biura Raojf 


