
UCHWALA NR 
RADY MIASTA ZGIERZA 

Projekt 

z dnia 13 stycznia 2014 r. 
Zatwierdzony przez 

z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w spranie 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 

Xa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594. poz. 645. poz. 1318). Rada Miasta Zgierza 

§ 1. Wyraża sie zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna 
w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lodzi, związanego z działaniami na rzecz edukacji ekologicznej i przyrodniczej 
w szkołach i przedszkolach z terenu województwa łódzkiego. Projekt pn. Program edukacji ekologicznej Szkoh 
Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu - p n. ., Ochrona środowiska naszemu sercu bliska" ma na celu 
upowszechnienie wiedz}' ekologicznej i przyrodniczej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu. 

§ 2. Szacunkowa wartość projektu: nie większa niż 30.000.00 zł - koszty kwalifikowane, z czego: 

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

2) 3.000.00 zł - finansowanie ze środków własnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Zgierza. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

uchwala, co następuje: 

p.o. Naczelnik Wydziału Karolina Werpachowska Grsiywinsi-

Agnieszka Łuczak 
A D W O K A T 
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UZASADNIENIE 

Celem projektu będzie wzrost wiedzy, świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za 

środowisko, poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie realizacji treści edukacji przyrodniczej. 

Formami realizacji programu będą: działalność edukacyjna - prowadzenie pogadanek dla dzieci 

oraz zajęć w ramach koła przyrodniczego oraz redagowanie gazetek ściennych; konkursy 

ekologiczne: Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas IV - V I , konkurs ekologiczny dla klas I I I . 

konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny, a także wycieczki ekologiczne do Rogowa i Lasu 

Łagiewnickiego. 
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