
z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach 
i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lodzi 

Na podstaw ie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645. poz. 1318). Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna 
w szkołach i przedszkolach" finansow anego ze środków Wojew ódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lodzi, zw iązanego z działaniami na rzecz edukacji ekologicznej i przyrodniczej 
w szkołach i przedszkolach z terenu w ojew ództw a łódzkiego. Projekt pn. Ekologicznym szlakiem po woj. łódzkim 
ze Szkoła Podstawową nr 1 ma na celu upow szechnienie w iedzy ekologicznej i przyrodniczej w śród uczniów 
Szkoły Podstaw ow ej nr 1 w Zgierzu. 

§ 2. Szacunkow a wartość projektu: nie w iększa niż 30.000.00 zł - koszty kw alifikowane, z czego: 

1) 2".000.00 zł - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lodzi: 

2) 3.000?00 zł - finansowanie ze środków w łasnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

§ 5. Uchw ala w chodzi w życie z dniem podjęcia. 

^Bf-IIK M I A S T A 

^Zwierzyński 
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UZASADNIENIE 

Celem projektu „Ekologicznym szlakiem po woj. łódzkim ze Szkolą Podstawow ą nr 1 z oddziałami 

integracyjnymi w Zgierzu" będzie zapoznanie dzieci z ekologicznymi sposobami wykorzystania 

zasobów przyrody przez człowieka w woj. łódzkim. W trakcie wyjazdów (np. do oczyszczalni 

ścieków, kopalni węgla brunatnego, elektrowni wodnej i wiatrowej, gospodarstwa rolnego itp.) 

dzieci zapoznają się z funkcjonowaniem zakładów, poznają korzyści jakie one dają gospodarce 

kraju oraz jak ich działalność wpływa na lokalne środow isko. Ponadto przewiduje się udział 

uczniów w warsztatach ekologicznych, zajęciach plastycznych, konkursach. 

Wszystkie realizowane działania dokumentowane będą zdjęciami (filmami), sprawozdaniami oraz 

modelami plastycznymi odwiedzanych miejsc. Sporządzona zostanie mapa woj. łódzkiego, na 

której umieszczone będą odwiedzane miejsca. Tym samym powstanie mapa ..Ekologicznym 

szlakiem po woj. łódzkim". 

Projekt skierowany jest do uczniów klas I I I . IV i Y. 
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