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Urząd Miasta Zgierza 
95- 100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16 

Zgierz, dnia 4października 2014rJ__ 

Pan Andrzej Mięsok 
Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 1 października 2014r. w sprawie 

pełnej listy szkoleń pracowników Urzędu Miasta Zgierza, poniżej przedstawiam zestawienie 

szkoleń od początku trwania kadencji z rozbiciem na poszczególne lata: 

tel. centrala 
42 716-28-54 

tel. sekretariat 
42 714-31-00 

fax 
42 714-31-14 
42 714-31-15 

Bank Spółdzielczy 
w Zgierzu 

31878300040017 
230320000106 

2010 rok 
L.p. Temat szkolenia Koszty 
1. Oświadczenia majątkowe i przepisy dot. wójtów, 

radnych i starostów 
380,00 

2011 rok 
L.p. Temat szkolenia Koszty 
1. Pozycja i kompetencje organu wykonawczego i 

stanowiącego gminy na gruncie ustawy 
ustrojowej i przepisów o finansach publicznych 

230,00 

2. Nowa instrukcja kancelaryjna 230,00 

3. Szkolenie dla edukatorów partycypacji 
społecznej 

0 

4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa za rok 
2010 

210,00 

5. Wydatki strukturalne i RB-WS w 201 lr. wg 
nowych przepisów ustawy o finansach 
publicznych i rozporządzeń 

260,00 

6. Rozliczenia VAT w JST 255,00 
7. Szkolenie dot. wykorzystywania wyników 

egzaminów zewnętrznych do analiz, 
raportowania i nawiązania polityki oświatowej 

0 

8. Zadania gminy w egzekwowaniu obowiązków 
edukacyjnych oraz organizowaniu edukacji 
dzieci o szczególnych potrzebach 

295,20 

9. Szkolenie dla rachmistrzów i liderów gminnych 0 
10. Szkolenie dla rachmistrzów i liderów gminnych 0 

11. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 369,00 
13. Ustawa żłobkowa - nowe zadania Gminy 290,00 

14. Szkolenie edukatorów partycypacji społecznej 0 

15. Rozliczenie płatnika z podatku dochodowego od 
osób fizycznych - zmiany na 201 lr. 

356,70 



16. ZUDP - koordynacja usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

1.008,60 
(2 osoby) 

17. Szkolenie obronne z zakresu przygotowań 
obronnych w jednostkach administracji 
publicznej 

0 

18. Zdrowe kobiety w Zdrowych Miastach oraz 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zdrowych 
Miast Polskich 

0 
(2 osoby) 

19. ABC Prawa Zamówień Publicznych 1.414,50 
20. Bezpieczeństwo danych osobowych oraz 

informacji niejawnych w systemach 
teleinformatycznych administracji publicznej po 
nowelizacjach 

427,50 

21. Ustawa żłobkowa - Nowe obowiązki Gmin 307,50 

22. Nowe regulacje prawne w zakresie ewidencji 
ludności i dowodów osobistych 

300,00 

23. Zagadnienia postępowania administracyjnego w 
świetle przepisów KPA po nowelizacji z 3 
grudnia 201 Or. 

522,50 
(2 osoby) 

24. Szkolenie pracowników USC 0 
(2 osoby) 

25. Rola kierownika USC w świetle nowych 
przepisów ustaw o ewidencji ludności, prawa 
prywatnego, międzynarodowego oraz KPA 

550,00 

26. Zadania organów gmin związane z 
funkcjonowaniem centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej 

520,00 
(2 osoby) 

27. Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy 
publicznej przez gminy obowiązujące od 201 lr. 

344,40 

28. Szkolenie w drodze po unijne - wyjaśnianie 
wniosków w ramach działania Regionalnego 
Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego w 
latach 2007-2013 

0 

29. Centralna Ewidencja i Informacja o działalności 
gospodarczej od 1 lipca 201 lr; praktyczne 
zastosowanie przepisów 

350,00 

30. Szkolenie edukatorów partycypacji społecznej 0 
31. Szkolenie dla beneficjentów RPO woj. 

Łódzkiego na lata 2007-2013 z zakresu 
sprawozdawczości 

0 

32. Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego - nowe zadania dla samorządów 
lokalnych 

0 

33. Zasady rozliczania projektów dofinansowanych 
ze środków unii europejskiej 

480,00 
(2 osoby) 

34. Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacji 
miast - trening 

0 

35. Szkolenie z zakresu obsługi systemu 
teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 

0 

36. Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki oraz 
zamówienia publiczne poniżej progu 14 tys. euro 
w świetle nowelizacji. PZP - obowiązki i 
możliwości zamawiającego, dokumentowanie i 
niejasności 

450,00 



37. Gospodarka nieruchomościami a VAT. 
Nieprawidłowości i odpowiedzialność z tego 
tytułu 

1.320,00 
(2 osoby) 

39. Podatek od towarów i usług w praktyce 
jednostek samorządu terytorialnego z 
uwzględnieniem zmian na 201 lr. 

420,00 
(2osoby) 

40. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 201 lr. 250,00 
41. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 201 lr. 250,00 
42. Procedura ocen oddziaływania na środowisko w 

procesie inwestycji 
449,00 

43. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki 
samorządu terytorialnego 

420,00 
(2 osoby) 

44. Nowelizacja ustawy o odpadach i innych 
przepisów 

420,00 
(2 osoby) 

45. Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych 
izb obrachunkowych 

305,00 

46. Szkolenie dla operatorów i koordynatorów 0 
(2 osoby) 

47. Szkolenie z zakresu ewaluacji projektów w 
ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2007-2013 

0 
(2 osoby) 

48. Prawidłowe stosowanie przepisów kancelaryjno-
archiwalnych dla jednostek oświaty 

0 
(2 osoby) 

49. Szkolenie obronne 0 
50. Program współpracy jednostki samorządu 

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 
275,00 

51. Praktyczne problemy inwentaryzacji w 
jednostkach sektora finansów publicznych 

780,00 
(2 osoby) 

52. Przekształcanie użytkowania wieczystego w 
prawo własności 

700,00 
(2 osoby) 

53. Nowe zadania samorządów, obowiązki, 
uprawnienia i sankcje związane z gospodarką 
odpadami komunalnymi 

0 
(2 osoby) 

54. Szkolenie w związku z wejściem w życie ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych 

0 
(2 osoby) 

55. Język migowy I stopnia 1.000,00 
(2 osoby) 

56. Szkolenie edukatorów partycypacji społecznej 0 
57. Zasady finansowania POKL. Wniosek 

Beneficjenta o płatność 
0 
(2 osoby) 

58. Sprawozdawczość i zarządzanie projektami 
unijnymi 

0 
(2 osoby) 

59. Szkolenie administratorów partycypacji 
społecznej 

0 
(2 osoby) 

60. Podatek dochodowy od osób fizycznych 330,00 
61. Szkolenie administratorów „Decydujmy Razem" 0 

(2 osoby) 
62. Ewidencja ludności w świetle nowych 

uregulowań prawnych 
300,00 

63. Zarządzanie procesami kadrowo-płacowymi w 
samorządach 

0 
(2 osoby) 

2012 rok 
L.p. Temat szkolenia Koszty 
1. Nowelizacja Systemu Informacji Oświatowej 320,00 
2. Finanse publiczne w jednostkach samorządu 

terytorialnego 
420,00 
(2 osoby) 



3. Szkolenie partycypacji społecznej „Decydujmy 
Razem" 

0 
(2 osoby) 

4. Program wsparcia na tworzenie lokali 
komunalnych, socjalnych, mieszkań 
ochronnych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych 

369,00 

5. Zmiany w samorządowym prawie pracy w roku 
2012 ' 

275,00 

6. Jakość oświaty jako efekt zarządzania 
strategicznego 

0 

7. Szkolenie z projektu „Decydujmy Razem" 0 
(2 osoby) 

8. Szkolenie w sprawie rozliczania projektów 0 
9. Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa 

teleinformacyjnego 
370,50 

10. Równość standardem dobrego samorządu 0 
(3 osoby) 

11. Likwidacja zaległości i nadpłat z tytułu 
podatków i opłat lokalnych 

600,00 
(2 osoby) 

12. Zasady udzielania pomocy publicznej przez 
gminy z uwzględnieniem zmianw2012r. 

295,00 

13. Audytor legalności oprogramowania JST 350,00 
14. Praktyczne zagadnienia dot. pracy Komisji RPA 749,00 
15. Profesjonalne zarządzanie finansami JST 400,00 
16. Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego aby nie stracić 
dofinansowania z UE 

891,00 

17. Partycypacja publiczna - nowe wyzwanie 0 
18. Szkolenie „Decydujmy Razem" 0 

(2 osoby) 
19. Szkolenie dot. zmiany ustawy o odpadach 0 
20. Szkolenie dot. zmiany w ustawie o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej 

275,00 

21. Dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników 

320,00 

22. Podział nieruchomości w świetle przepisów 
znowelizowanej ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 

884,00 
(2 osoby) 

23. Szkolenie dot. nowych zasad budżetowania 275,00 
24. Decyzje o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu oraz decyzje w 
sprawie opłaty planistycznej w aktualnym stanie 
prawnym 

579,50 
(2 osoby) 

25. Zasady dokumentowania operacji przy 
prowadzeniu rachunkowości 

260,00 

26. Szkolenie - zarządzanie projektem 0 
(2 osoby) 

27. Rozwiązywanie problemów alkoholowych 233,36 
(2 osoby) 

28. Zamówienia publiczne dla kontrolerów, 
nieprawidłowości w projektach unijnych 

891,00 

29. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy 275,00 
30. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków 315,00 
31. Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych 250,00 
32. Podatek śmieciowy 320,00 



33. Postępowanie administracyjne w sprawie 
ewidencji ludności 

275,00 

34. Księgowość podatkowa w gminie - zmiany 
2012 

250,00 

35. Pas drogowy 522,50 
(2 osoby) 

36. Czas pracy w 2012 r. 350,00 
37. Oświata samorządowa - wybrane zagadnienia 0 

38. Ustawa o sporcie - wspieranie klubów 
sportowych 

275,00 

39. Zarządzanie zasobami ludzkimi 800,00 
(40 osób) 

40. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie decyzji 442,00 
41. Dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych 
320,00 

42. Zadania biura rady i organizacja jego pracy 590,00 
(2 osoby) 

43. Szkolenie - Forum Skarbników 150,00 
44. Metoda kalkulacji kosztów odbioru transportu i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
800,00 
(2 osoby) 

45. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i 
zasiłki szkolne 

290,00 

46. Wieloletnia prognoza finansowa - od 
unormowań prawnych do problemów 
praktycznych 

230,00 

47. Strategicznie dla rozwoju 0 
(2 osoby) 

48. Strategicznie dla rozwoju 0 
(2 osoby) 

49. Procedura administracyjna, postępowanie 
dowodowe oraz orzecznictwo sądów adm. W 
sprawach meldunkowych 

300,00 

50. Wynagrodzenie w oświacie 320,00 
51. Rzecznikiem prasowym być 0 
52. Nowelizacja prawna zamówień publicznych 440,00 
53. Zezwoleń na sprzedaż alkoholu 300,00 

(2 osoby) 
54. Przygotowanie do zamknięcia na nowych 

zasadach ksiąg rachunkowych za 2012r. 
440,00 

55. Samorządowiec profesjonalista 0 
(2 osoby) 

56. Ocena ryzyka zawodowego w praktyce 320,00 
57. Pozyskiwanie funduszy europejskich 0 
58. Forum Sekretarzy 200,00 

(2 osoby) 
2013 rok 

L.p. Temat szkolenia Koszty 
1. V A T w J S T 2013r. 340,00 
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 320,00 
3. Wymiar podatku od nieruchomości rolnego i 

leśnego 
342,00 

4. Gospodarka nieruchomościami w 2013r. 880,00 
(2 osoby) 

5. Dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników 

359,00 

6. Obsługa WPF w systemie Besti@ 620,00 
(2 osoby) 



7. Intensyfikacja dochodów gmin 230,00 
8. Zmiany dot. CEIDG 260,00 
9. Obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów 

odbierających odpady komunalne 
300,00 

10. Szkolenie użytkowników systemu Besti@ 1.900,00 
(2 osoby) 

11. Procedura administracyjna w sprawach 
meldunkowych 

340,00 

12. Nieprawidłowości i problemy w zakresie 
rachunkowości 

252,00 

13. Administrowanie pasem drogowym 600,00 
(2 osoby) 

14. Nowelizacja ustawy o pracownikach 
samorządowych 

440,00 

15. Działalność kontrolna 300,00 
16. Szkolenie dla członków GK ds. RPA 200,00 
17. Współprac samorządu terytorialnego z NGO -

budowanie planu współpracy 
0 
(2 osoby) 

18. Studium wykonalności w projektach 
inwestycyjnych 

0 

19. Partnerstwo publiczno-prywatne 0 
20. Partnerstwo publiczno-prywatne 0 

(2 osoby) 
21. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 

2013r. 
330,00 

22. Gospodarka kasowa w JST 275,00 
23. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
0 
(2 osoby) 

24. Dobór środków ochrony indywidualnej 0 
25. Postępowanie egzekucyjne wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości 
280,00 

26. Obsługa edytora aktów prawnych 450,00 

27. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

230,00 

28. Szkolenie Forum Sekretarzy Samorządów 
Lokalnych 

150,00 

29. Księgowość i egzekucja administracyjna opłaty 
śmieciowej 

310,00 

30. Profesjonalny sekretariat 500,00 
(2 osoby) 

31. Nowa ustawa przedszkolna 290,00 
32. Praktyczne skutki uchwały NSA 360,00 

33. Wychowanie przedszkolne w świetle ustawy 
przedszkolnej 

0 

34. Zielone miasta w stronę przyszłości 0 
35. Szkolenie obronne woj. łódzkiego na 2013 rok 0 
36. Reforma unijnych zasad udzielania pomocy 

publicznej przez gminy 
324,00 

37. Sprawozdawczość w gospodarce odpadami 
komunalnymi 

590,00 

38. Co nowego w systemie Besti@ na 2014r. 540,00 
(2 osoby) 

39. Z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania 
na środowisko 

0 

40. Z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania 
| na środowisko 

0 



41. Opieka profilaktyczna nad pracownikami 
niepełnosprawnymi 

0 

42. Jak rozliczać dotację przedszkolną 0 
43. Egzekwowanie należności z tytuły opłaty 

śmieciowej 
390,00 

44. Rok 2014 rokiem wyborów 275,00 
45. Ochrona zwierząt w gminie 442,00 

2014 rok 
L.p. Temat szkolenia Koszty 
1. Rewolucja w VAT w JST i ich jednostkach 340,00 

2. Gospodarka nieruchomościami 320,00 

3. Wydawanie licencji na taksówki po wejściu w 
życie ustawy od 01.01.2014r. 

290,0 

4. Szkolenie w zakresie VAT w JST 300,00 

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z 
zakresu ocen oddziaływania na środowisko dla 
pracowników urzędów gmin i powiatów 
odpowiadających za przygotowanie i realizację 
inwestycji współfinansowanych ze środków UE 
lub mogących się ubiegać o dofinansowanie ze 
środków UE 

0 
(2 osoby) 

6. Nowe zasady w aplikowania o środki w 
WFOŚiGW 

0 
(2 osoby) 

7. Jak przygotować roczne sprawozdanie z odbioru 
odpadów do Urzędu Marszałkowskiego 

390,00 

8. Rachunkowość i sprawozdawczość oświaty 
2014r. 

370,00 

9. Zamówienia publiczne po zmianach z punktu 
widzenia kontroli RIO 

280,00 

10. Rola i zadania organów samorządu 
terytorialnego 

840,00 
(3 osoby) 

11. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze 
szkodą dla gruntu sąsiedniego 

370,00 

12. Zakres uprawnień, rola i działanie Społecznego 
Inspektora Pracy - współpraca w służbą bhp w 
zakładzie pracy 

0 

13. Szkolenie z zakresu rozliczania i 
sprawozdawczości w ramach RPO WŁ 

0 

14. Ocena oddziaływania na środowisko 0 
(2 osoby) 

15. Efektywne działania Komisji RPA w praktyce 860,00 
16. Kontrola państwowa w JST 0 

(2 osoby) 
17. Szkolenie z zakresu odpadów komunalnych, 

egzekucji i opłat śmieciowych 
198,00 

18. Aktualne problemy społeczne a przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 

0 

19. Zmiana udzielania pomocy de minimis 350,00 
20. Rola i zadania organów samorządu 

terytorialnego w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu 
Europejskiego 

220,00 

21. Szkolenie dla audytorów wewnętrznych 0 
22. Księgowość i egzekucja opłaty śmieciowej 310,00 



23. Z zakresu bazy danych o ocenach oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz 
strategicznych ocenach oddziaływania na 
środowisko 

0 

24. Szkolenie dla pracowników - pierwsza pomoc 765,00 

25. Dotacje oświatowe po ostatnich nowelizacjach 760,00 
(2 osoby) 

26. Szkolenie z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego 

330,00 

27. Baza adresowa 0 
28. Rewolucja w egzekucji 324,00 

29. Szkolenie z zakresu planowania przestrzennego 550,00 
30. Szkolenie w zakresie zawierania umów 

dzierżawy i zasady sporządzania umów 
370,00 

31. Szkolenie z zakresu wydawania decyzji 
środowiskowych 

390,00 

32. Szkolenie z zakresu wydawania zezwoleń na 
wycinkę drzew 

390,00 

33. Nowa ustawa podręcznikowa 640,00 
(2 osoby) 

34. Nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa 
pracy 

440,00 

35. Pracownicy młodociani. Zatrucia substancjami 
szkodliwymi 

0 

36. Szkolenie z zakresu zmian w ordynacji 
podatkowej 

324,00 

37. Inwestycje a Ramowa Dyrektywa Wodna 0 
(2 osoby) 

38. Szkolenie w zakresie edytowania aktów 
prawnych Legislator 

0 
(2 osoby) 

39. Windykacja sądowa i komornicza 440,00 
40. Szkolenie liderskie do obsługi aplikacji Źródło 

w zakresie PESEL i rejestru dowodów 
osobistych 

0 
(2 osoby) 

41. Szkolenie z płatnika ZUS 0 
(2 osoby) 

42. Karta dużej rodziny. Nowe zadania gminy 720,00 
(2 osoby) 

43. Bezpłatne podręczniki szkolne - regulacje 
prawne,, procedury w 2014 r. 

0 
(2 osoby) 

44. Szkolenie z facebook-a 0 
45. Uchwały podatkowe na 2015r. 324,00 
46. Wybory organów JST 840,00 

(3 osoby) 
47. Sprawozdawczość dot. funduszy europejskich 0 

(2 osoby) 

Uprzejmie informuję, że powyższe szkolenia pracowników Urzędu Miasta Zgierza 

przyniosły wymierne efekty w postaci podniesienia kwalifikacji pracowników oraz 

poszerzenia ich wiedzy w danej dziedzinie będącej przedmiotem szkoleń. 
Z up^Psezydenta Miasta Zgierza 

a r z 
lak 

iasta Zgierza 


