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I. WSTĘP 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019r. poz. 506) wójt jako organ władzy wykonawczej gminy został zobowiązany do 

przedłożenia radzie gminy raportu ojej stanie w terminie do dnia 31 maja danego roku. 

Zgodnie z ust. 2 w/w przepisu przedłożony przeze mnie raport zawiera m. in. takie informacje 

jak podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Zgierza w roku 2018, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie poszczególne elementy dotyczące pracy władzy 

wykonawczej gminy zawarte są w poszczególnych rozdziałach w przedstawionym raporcie. 

Jednocześnie na początku przedłożonego raportu chciałbym podkreślić, że do prawidłowego 

funkcjonowania gminy oraz realizowania zadań własnych gminy niezbędna jest właściwa 

współpraca pomiędzy organem wykonawczym gminy a radą gminy. Jednak, mając na uwadze 

istniejące zapisy ustawy, obowiązek sprawozdania z funkcjonowania gminy spoczywa tylko i 

wyłącznie na wójcie (burmistrzu, prezydencie). 



II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Miasto Zgierz położona jest nad rzeką Bzurą w południowej części powiatu zgierskiego 
(zajmując 4,9% jego powierzchni) oraz w północnej części województwa łódzkiego. Zgierz jest 
stolicą powiatu i jednocześnie jego największym miastem. Od strony południowej sąsiaduje z 
Łodzią, od strony północnej i wschodniej z Gminą Zgierz, od zachodu z Gminą Aleksandrów 
Łódzki. 

Jako gmina miejska stanowi istotny element układu administracyjnego województwa 
łódzkiego, powiatu zgierskiego oraz układów osadniczych: strefy podmiejskiej Łodzi, 
Łódzkiego Zespołu Miejskiego, Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego. Istotny wpływ na rozwój miasta ma bliskość autostrad Al (Północ-Południe) 
i A2 (Wschód-Zachód), węzeł autostradowy na przecięciu Al i A2 znajduje się około 15 km 
od granic miasta. Przez Zgierz przebiegają dwie drogi krajowe: DK 71 (Sosnowiec Dolny-
Rzgów) oraz DK 91 (Gdańsk-Częstochowa). 

Zgierz jest jedną z najstarszych miejscowości w województwie, pierwsza wzmianka o mieście 
pochodzi z 1231 r. Prawa miejskie Zgierz uzyskał przed 1288 r. Na początku XVI wieku miasto 
uzyskało przywilej organizowania jarmarków raz w tygodniu, co przyczyniło się do jego 
rozwoju. Miasto podupadło podczas potopu szwedzkiego (1655-1660). Po rozbiorach Zgierz 
najpierw znalazł się na terenie zaboru pruskiego, następnie rosyjskiego. W 1821 roku podpisano 
tzw. „umowę zgierską", która przyczyniła się do napływu ponad 300 sukienników do miasta i 
stworzenia ze Zgierza jednego z najważniejszych ośrodków włókienniczych w tej części 
Europy. Rozwojowi przemysłu towarzyszył rozwój komunikacji (m.in. nowe połączenia 
tramwajowe i kolejowe). W dwudziestoleciu międzywojennym, pomimo dominacji sąsiedniej 
Łodzi, Zgierz wciąż się rozwijał, powstało w tym czasie wiele reprezentacyjnych budynków 
(m.in. siedziba szkoły nauczycielskiej). 20 marca 1942 r. hitlerowcy rozstrzelali w Zgierzu stu 
Polaków, była to największa egzekucja publiczna w tzw. Kraju Warty. Po II wojnie światowej 
nadal w Zgierzu dominował przemysł lekki, jednym z największych pracodawców były 
Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta". Po reformie administracyjnej 1999 roku Zgierz 
został stolicą powiatu. 

Zgierz położony jest w zachodniej strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Zgodnie z 
podziałem podłódzkiego obszaru na krainy geograficzne, odpowiada to obszarowi Wzgórz 
Łagiewnickich. Strefa ta charakteryzuje się urozmaiconym konfiguracyjnie i wysokościowo 
krajobrazem z licznymi progami krawędziowymi, zaburzeniami glacitektonicznymi i stopniami 
krawędziowymi. Dzięki temu ukształtowanie terenu jest wyjątkowo urozmaicone, a 
deniwelacje (różnice wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem) dochodzą 
na terenie miasta do 40 m wysokości. 
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2. Demografia gminy 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców Zgierza wynosiła ogółem 53640 (w tym 28990 
kobiet i 24650 mężczyzn). Gęstość zaludnienia dla miasta Zgierza wynosi 1267 osób na km2 

(wg stanu nadzień 31 grudnia 2018 r.). Wskaźnik feminizacji, tj. liczba kobiet przypadająca na 
100 mężczyzn w Zgierzu wynosi 117. 

Liczba ludności 

53640 

2018 Kobiety Mężczyźni 

Według danych z rejestru mieszkańców Zgierza w 2018 roku najwięcej osób zameldowanych 
było na osiedlu 650-lecia - 15150, natomiast najmniej na osiedlu Chełmy-Adelmówek - 943 
osób. Liczbę mieszkańców w poszczególnych osiedlach (jednostkach pomocniczych) Gminy 
Miasto Zgierz przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nazwa jednostki pomocniczej (osiedla) Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

1 Jednostka pomocnicza Osiedle 650-lecia 15150 

2 
Jednostka pomocnicza Osiedle Nowe 

Miasto 
9885 

3 Jednostka pomocnicza Osiedle Rudunki 5199 

4 
Jednostka pomocnicza Osiedle Stare 

Miasto 
4787 

5 Jednostka pomocnicza Osiedle Kurak 4461 

6 
Jednostka pomocnicza Osiedle 

Proboszczewice- Lućmierz 
• 

3725 



7 
Jednostka pomocnicza Osiedle Krzywie-

Chełmy 
3271 

8 
Jednostka pomocnicza Osiedle 

Przybyłów 
2493 

9 
Jednostka pomocnicza Osiedle 

Piaskowice-Aniołów 
2094 

10 Jednostka pomocnicza Osiedle Podleśna 1632 

11 
Jednostka pomocnicza Osiedle Chełmy-

Adelmówek 
943 

Najliczniejszą grupę wśród mieszkańców Zgierza w wieku produkcyjnym stanowią: kobiety 
(14766) i mężczyźni (15726). W późniejszych rocznikach, tj. w przedziale wieku 
poprodukcyjnego zaznacza się z kolei dominująca przewaga kobiet nad mężczyznami. Na 4349 
mężczyzn przypada 9870 kobiet. Wielkości te wskazują, iż umieralność mężczyzn w tej grupie 
wiekowej jest wysoka. 

Strukturę wiekową ludności Zgierza przedstawia poniższy wykres: 

Struktura wiekowa 

.D 
'O 

_Q 4354 4575 

1476615726 

9870 

4349 
i Kobiety 

i Mężczyźni 

i*"' 

Zgony i urodzenia 

Z danych statystycznych wynika, że z roku na rok ubywa zgierzan. W roku 2018 urodziło się 
w Zgierzu 486 dzieci. Liczba zgonów natomiast przewyższyła liczbę urodzeń i wynosiła 676 
osób. Zatem jak widać ujemny przyrost naturalny według powyższych danych ukształtował się 
na poziomie -190. Zauważyć trzeba, że zjawisko postępującego ujemnego przyrostu 
naturalnego i ubytku rzeczywistego mieszkańców utrzymuje się już od kilku lat. Powyższą 
sytuację w roku 2018 obrazuje wykres: 



Przyrost naturalny 

i Zgony 

Urodzenia 

2018 

Sytuacja, która jest obecna w Gminie Miasto Zgierz odzwierciedla ogólnokrajową sytuację, z 
którą jako państwo borykamy się od wielu lat. 

Ruchy migracyjne ludności 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na liczbę mieszkańców miasta jest ruch migracyjny 
ludności. Jego efektem jest przyrost lub ubytek migracyjny. Ruch ten wiąże się ze zmianą 
stałego miejsca zamieszkania i wyraża się napływem do miasta nowych mieszkańców lub 
emigracją dotychczasowych mieszkańców. Podana poniżej liczba zameldowań i wymeldowań 
nie odzwierciedla jednak faktycznej sytuacji w zakresie migracji. Podane wielkości obejmują 
bowiem wszystkie zdarzenia, jakie zostały wykonane w ramach czynności meldunkowych, bez 
względu na status mieszkańca. Wymeldowanie oznacza emigrację, wymeldowanie w trybie 
administracyjnym czy też wymeldowanie do innej gminy. W przypadku zameldowań są to 
zarówno zameldowania osób spoza jak i w obrębie miasta. 

ro 
JD 

Ruchy migracyjne ludności 
1477 

Zameldowania 

l Wymeldowania 

Dane zawarte w powyższy wykresie mogą wskazywać, że rozwój miasta, realizowane prace z 
tym związane oraz konkurencyjne warunki mieszkaniowe przyczyniają się do stałego 
osiedlania się mieszkańców w granicach administracyjnych miasta Zgierza. 



III. INFORMACJE FINANSOWE 

1. Stan finansów gminy według danych za rok 2018 

Dochody własne zrealizowano w wysokości 205 533 755,67 zł, co stanowi 81,50% 
wykonanych dochodów ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 
49 093 002,60 zł, co stanowi 19,29 % wykonanych wydatków ogółem. Stan zadłużenia na 
koniec 2018 roku wyniósł 33 007 041,11 zł. Poziom wolnych środki jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wyniósł 20 971 472,78 zł. 

2. Wykonanie budżetu 

Więcej informacji na temat wykonania budżetu znajduje się w „Sprawozdaniu z wykonania 
budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji 
przedsięwzięć za 2018 rok" zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Zgierza pod adresem: http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=l 1246. 

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

W 2018 roku na realizację inwestycji wydatkowano łącznie rekordową w historii miasta 
Zgierza kwotę 49 093 002,60 zł. Do najważniejszych inwestycji należały m. in.: 

1) 26 096 693,63 zł - „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta 
Zgierza". Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach 
oświatowych na terenie miasta Zgierza. Na realizację tego przedsięwzięcia wpłynęło z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dofinasowanie 
w wysokości 25 103 801,05 zł. Wydatki poniesiono w związku z pracami 
termomodernizacyjnymi przeprowadzonymi w ramach 1 etapu inwestycji zgodnie 
z umową PPP (o partnerstwie publiczno-prywatnym) i umową o dofinasowanie. W 
2019 roku realizowane są kolejne dwa etapy tej inwestycji. Dzięki temu zadaniu 
wszystkie placówki oświatowe, żłobek oraz basen przy ul. Leśmiana w sposób 
kompleksowy zostały poddane termomodernizacji. 

Wynik budżetu (deficyt) 
Przychody (wolne środki) 
Rozchody 

Dochody 
Wydatki 

252 180 411,86 zł 
254 561 784,47 zł 
-2 381 372,61 zł 
20 971 472,78 zł 

3 640 078,92 zł 



2) 2 704 225,90 zł - „Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów 
zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną"'. 
Cel: Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza. 
Przedsięwzięcie uzyskało dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, której wysokość 
w roku 2018 wyniosła 2 700 000,00 zł. Prowadzona inwestycja, której zakończenie 
planowane jest w roku 2020, obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach 
kolejnego etapu realizacji zadania, polegającego na wybudowaniu i pierwszym 
wyposażeniu nowej hali wielofunkcyjnej MOSiR oraz termomodernizacji hali 
zapaśniczo-łuczniczej. 

„Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej 
chodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole 
v Zgierzu*'. Cel: Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta 
ję tego zadania wpłynęła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
000,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie boiska piłkarskiego 
przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu. W ramach niniejszego 

3) 2 214 569,87 zł -
MOSiR przy ul. Ws 
Podstawowej Nr 5 v 

;a. Na realizac 
kości 1 000 

i wielofunkcyjnego 



zadania wykonano również prace na hali MOSiR, polegające na modernizacji zaplecza 
sanitarno-szatniowego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej, wod-kan, c. o. oraz 
wentylacji w szatniach. Zgodnie z harmonogramem planowane zakończenie robót 
nastąpi w 2019 r. 

4) 1 849 395,00 zł - „Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu". Cel: Poprawa infrastruktury 
technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego. Wykonano nawierzchnię z mieszanki 
mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm i długości 220 m na odcinku od ulicy Armii 
Krajowej do ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego oraz zatoki autobusowej z kostki 
brukowej o powierzchni 35 m2. W ramach zadania wykonano również nawierzchnię 
mineralno-bitumicznej na odcinku od ulicy Romualda Mielczarskiego do ulicy Stefana 
Cezaka o długości 364 m wraz z poszerzeniem szerokości jezdni do 10 m. 
Przebudowano również chodnik (jednostronnie) wraz ze ścieżką rowerową, małą 
architekturą oraz zielenią. Po zakończeniu prac związanych z skablowaniem 
infrastruktury technicznej przez Polską Grupę Energetyczną przewiduje się 
kompleksowo zmodernizować chodnik po drugiej stronie ulicy. 

5) 1 482 404,43 zł - „Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny 
z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 



wysokości 723 222,11 zł zostały pokryte ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwanego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W ramach zadania zakończono 
wieloletnią inwestycję, która rozpoczęła się w roku 2016. Zadanie to miało na celu 
przebudowę szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny. Dzięki inwestycji powstało 
48 mieszkań komunalnych. 

4. Wieloletnia prognoza finansowa 

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań ukształtował się na poziomie 1,82 % i był niższy od 
dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalanego jako średnia arytmetyczna relacji 
z trzech poprzedzających lat - dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, którego wartość 
wyniosła 7,83 %. W ten sposób spełniona została reguła wynikająca z art. 243 ustawy o 
finansach publicznych. Więcej informacji na temat wieloletniej prognozy finansowej znajduje 
się w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy 
finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok" zamieszczonym na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza pod adresem: 
http://www.umz.zgierz.pl/bip/7bip umz did=l 1246 stanowiący załącznik nr 1. 

5. Realizacja budżetu obywatelskiego 

W roku 2018 przeprowadzono IV edycję Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono 41 
wniosków z propozycjami projektów. Po weryfikacji pod głosowanie poddane zostały 32 
propozycje. W systemie zarejestrowano 3386 głosów, w tym 1743 głosów oddanych zostało 
drogą elektroniczną, a 1643 na tradycyjnych kartach. 2935 stanowiły głosy ważne pozostałe to 
głosy nieważne. Do wykorzystania przeznaczona była kwota 850 000 zł, która została 
rozdzielona na 7 zwycięskich projektów. Wyniki IV edycji BO wraz ze stanem realizacji: 

1) I miejsce Projekt Nr 9 - Boisko do piłki koszykowej i siatkowej SP 12 (1673 punkty) 
umowa podpisana z wykonawcą na realizację zadania, 21 maja teren budowy został 

any wykonawcy. 



2) II miejsce Projekt nr 30 - Rekreacja przed Malinką (1626 punktów) trwa procedura 
przetargowa, obecnie jest ogłoszone drugie postępowanie, bowiem w I przetargu została 
złożona tylko jedna oferta, która przekraczała wartość założonego budżetu. 

3) III miejsce Projekt nr 03 - Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i 
osiedla Krzywie-Chełmy (1607 punktów) - trwa procedura przetargowa. 

4) IV miejsce Projekt nr 12 - Utwardzony teren pod miejsce postojowe (1223 punkty) -
20 maja br. odbył się odbiór techniczny inwestycji. 

5) V miejsce Projekt nr 29 doposażenie boiska na Kasztanowej - 979 punktów -
planowany jest drugi konkurs ofert, bowiem w pierwszym konkursie oferta 
przewyższała budżet. 

6) VI miejsce Projekt nr 13 - Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Podleśnej 
1 (757 punkty) - planowany jest drugi konkurs ofert, bowiem w pierwszym konkursie 
oferta przewyższała budżet. 

7) VII miejsce Projekt nr 14 - rozwój skweru sportowo-rekreacyjnego przy ul. 
Gałczyńskiego (302 punkty) 24 kwietnia zostały odebrane roboty budowlane, w ramach 
zadania zostało jeszcze do zrealizowania zorganizowanie pikniku. 

Wszelkie informacje na temat realizacji budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie 
internetowej www.budzet.zgierz.pl. 

IV. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych 
dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i przygotowana została zgodnie 
z wymogami określonymi w art. 267 ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 
Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Miasto 
Zgierz: 

• prawach własności, 
• innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych 

prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach), 
a ponadto przedstawienie danych dotyczących: 

• posiadania składników majątkowych - w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, 
• zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej 

informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., 
• dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz wykonywania posiadania, 
• innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego. 

Pełna i rzetelna informacja w powyższych sprawach może stanowić podstawę do 
podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników 
m< a optymalnej polityki gospodarczej miasta. 
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Gmina Miasto Zgierz realizuje swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). 
Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy: 

• ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. 
zm.), 

• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. 
zm.), 

• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 
z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2204), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864), 

• rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). 

Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mienie komunalne stanowi prawo 
własności i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz 
mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 
Na mienie komunalne Gminy Miasto Zgierz składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli 
kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe 
w wyniku przeszłych zdarzeń. 
Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej aktywa trwałe 
stanowią: 

1. wartości niematerialne i prawne, 
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 

- środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, 
maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy), 
- środki trwałe w budowie (inwestycje), 
- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje), 

3. należności długoterminowe, 
4. długoterminowe aktywa finansowe, 
5. wartość mienia zlikwidowanych jednostek. 

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje 
również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu 
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terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również 
mienie komunalne. 

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się: 
1. należności krótkoterminowe, 
2. krótkoterminowe aktywa finansowe. 

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane 
przez Wydział Księgowości i Wydział Finansowo-Budżetowy oraz na bazie danych 
przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz. 
Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie 
ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego 
uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały porównane do danych z 31 
grudnia 2017 r. 



1. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu 
na dzień 31.12.2018 r. ze stanem na dzień 31.12.2017 r. 

Tabela 1. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza) 

lp 
Treść Grupa 31.12.2017 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2018 

1 Rzeczowe składniki majątku trwałego 201 173 707,79 18 089 201,63 6 848 648,91 212 414 260,51 

1 Grunty 0 33 453 419,60 626 386,84 262 055,99 33 817 750,45 

2 Budynki i lokale I 66 291 805,73 4 903 378,76 3 189 218,50 68 005 965,99 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II 91 925 117,19 10 296 089,34 2 320 909,31 99 900 297,22 

4 Kotły, maszyny energetyczne III 548 432,74 7 353,10 0,00 555 785.84 

5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV 3 861 302,16 1 002 297,64 315 750,12 4 547 849.68 

6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V 31 382,71 24 477,00 20 720,71 35 139,00 

7 Urządzenia techniczne VI 3 202 413,40 417 812,55 601 078,68 3 019 147.27 

8 Środki transportu VII 594 296,00 254 871,19 0,00 849 167,19 

9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII 1 265 538,26 556 535,21 138 915,60 1 683 157,87 

II Pozostałe środki trwale (013) 1 661 311,43 209 120,67 138 207,76 1 732 224,34 

111 Środki trwałe w budowie. 5 745 140,66 70 280 968,44 15 868 113.28 60 157 995,82 

w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 107 099,40 34 904 434,68 2 425 650,21 32 585 883,87 

IV Pozostałe mienie: 0,00 0,00 0,00 0,00 

księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 

pomoce naukowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

eksponaty muzealne 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Wartości niematerialne i praw ne 1 874 019,37 18 63733 18 299,99 1 874 356,71 

VI Długotrwałe aktywa finansowe 19 231 235,27 100,00 0,00 19 231 335,27 

Razem 229 685 414,52 88 598 028,07 22 873 269,94 295 410 1 72,65 
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Tabela la. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne) 

lp 
Treść Grupa 31.12.2017 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2018 

1 Rzeczowe składniki majątku trwałego 35 537 64331 2 318 411,68 974 940,21 36 881 114,78 

1 Grunty 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Budynki i lokale I 21 673 655,00 1 616 800,02 4 769,46 23 285 685,56 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 9 525 000,76 400 600,08 32 020,12 9 893 580,72 

4 Kotły, maszyny energetyczne III 1 834 072,84 0,00 655 106,97 1 178 965,87 

5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV 384 864,81 103 220,48 24 245,45 463 839,84 

6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V 312 066,24 14 884,82 0,00 326 951,06 

7 Urządzenia techniczne VI 467 087,44 116 098,28 7 963,20 575 222,52 

8 Środki transportu VII 131 913,14 0,00 0,00 131 913,14 

9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII 1 208 983,08 66 808,00 250 835,01 1 024 956,07 

11 Pozostałe środki trwałe (013) 10 476 778,53 833 046,80 375 307,00 10 934 518,33 

III Środki trwałe w budowie. 176 587,60 24 890,00 46 980,00 154 497,60 

w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Pozostałe mienie: 2 764 691,86 386 151,37 49 676,71 3 101 166,52 

księgozbiór 1 803 441,29 261 693,47 19 300,41 2 045 834,35 

pomoce naukowe 801 011,57 105 663,90 30 376,30 876 299,17 

eksponaty muzealne 160 239,00 18 794,00 0,00 179 033,00 

V Wartości niematerialne i praw ne 585 522,59 15 617,76 28 976,57 572 163,78 

VI Długotrwałe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 49 541 223,89 3 578 117,61 1 475 880,49 51 643 461,01 



Tabela lb. Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2018 r. 

lp 
Treść Grupa Urząd Miasta Zgierza Jednostki organizacyjne Razem 

I Rzeczowe składniki majątku trwałego 212 414 260,51 36 881 114,78 249 295 375,29 

1 Grunty 0 33 817 750,45 0,00 33 817 750,45 

2 Budynki i lokale I 68 005 965,99 23 285 685,56 91 291 651,55 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II 99 900 297,22 9 893 580,72 109 793 877,94 

4 Kotły, maszyny energetyczne III 555 785,84 1 178 965,87 1 734 751,71 

5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV 4 547 849,68 463 839,84 5 011 689,52 

6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V 35 139,00 326 951,06 362 090,06 

7 Urządzenia techniczne VI 3 019 147,27 575 222,52 3 594 369,79 

8 Środki transportu VII 849 167,19 131 913,14 981 080,33 

9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII 1 683 157,87 1 024 956,07 2 708 113,94 

II Pozostałe środki trwałe (013) 1 732 224,34 10 934 51833 12 666 742,67 

III Środki trwałe w budowie, 60 157 995,82 154 497,60 60 312 493,42 

w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 32 585 883,87 0,00 32 585 883,87 

IV Pozostałe mienie: 0,00 3 101 166,52 3 101 166,52 

księgozbiór 0,00 2 045 834.35 2 045 834,35 

pomoce naukowe 0,00 876 299,17 876 299,17 

eksponaty muzealne 0,00 179 033,00 179 033,00 

V Wartości niematerialne i prawne 1 874 356,71 572 163,78 2 446 520,49 

VI Długotrwale aktywa finansowe 19 231 335,27 0,00 19 231 335,27 

Razem 295 410 172,65 51 643 461.01 347 053 633,66 

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2018 r. największy udział miały rzeczowe 
składniki majątku trwałego i stanowiły 71,84%. W ramach rzeczowych składników majątku 
trwałego znaczącą pozycję zajęły budynki - 36,62%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej -
44,04% i grunty - 13,57%. 
Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków 
trwałych w wartości brutto przedstawia wykres nr 1, a strukturę wg poszczególnych składników 
majątkowych przedstawia wykres nr 2. 



Wykres 1. Udział poszczególnych grup środków trw^ch ̂  rzeczowych 
Specjalistyczne 

maszyny, 
urządzenia,. 

aparaty 
0,14% 
Maszyny, 

urządzenia, 
aparaty 
2,01% 

Kotły, maszyny 
energetyczne 

0,70% 

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

44,04% 

Urządzeni%ua(jnj|<ac[, majątku trwałego ar7c zia 

techniczne 
1,44% 

przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie 

" 1,09% 
Grunty 

.13,57% 

Budynki i lokale 
36,62% 

Wykres 2. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości 
mienia komunalnego 

Pozostałe mienie 
0,89% 

Wartości niematerialne 
Długotrwałe aktywa 

finansowe 
5,54% 

Środki trwale w 
budowie, 
17,38% 

Pozostałe środki 
trwałe (013) 

3,65% 

Rzeczowe składniki 
majątku trwałego 

71,84% 

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy 
Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 249 295 375,29 zł, w tym gruntów 
33 817 750,45 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 
2. 



Tabela 2. Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz 

L.p. Struktura własności gruntów Ilość na 31.12.2017 r. 
Ilość na 31.12.2018 

r. 

1 Grunty stanowiące własność Gminy 

Miasto Zgierz 
599 ha 599 ha 

2 Grunty stanowiące własność Gminy 

Miasto Zgierz oddane w użytkowanie 
1 ha 1 ha 

3 Grunty stanowiące własność Gminy 

Miasto Zgierz oddane w użytkowanie 

wieczyste 

70 ha 70 ha 

4 Grunty stanowiące własność Gminy 

Miasto Zgierz oddane w administrowanie 

jednostkom organizacyjnym miasta 

117 ha 117 ha 

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała: 
• środki trwałe w budowie na kwotę 60 312 493,42 zł, w tym środki trwałe w budowie 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 32 585 883,87 zł. 
• długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 19 231 335,27 zł. 

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2018 r. 
w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 347 053 633,66 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem 
nadzień 31.12.2017 r. o 67 826 995,25 zł, co jest efektem realizacji inwestycji z udziałem 
środków unijnych. 
Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. wyniosły 70 280 968,44 zł. 

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2018 zaewidencjonowanych 
na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)'' przedstawia tabela nr 3. 

Tabela 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 

nazwa zadania inwestycyjnego nr zadania 
nakłady 

inwestycyjne 

Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz 0186820 1 357 947.43 

Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz 0186840 160 499,99 

ulicy Piątkowskiej 0187060 604 668,00 

Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze 
0187900 4 428,00 

Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy 

od ulicy Konstantego Ildefonsa 

Tuwima 



Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w 

województwie łódzkim 
0187890 328 288,87 

Przebudowa ulicy Długiej 0187240 1 825 516,75 

Przebudowa ulicy Solnej 0187980 649 000,00 

Budowa drogi Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych 0187990 150 000,00 

Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu 0188000 250 000,00 

Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i 

infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 
0186800 1 482 404,43 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie 

miasta Zgierza 
0186580 1 000 636,56 

Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza 0187150 49 663 922,29 

Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu - budżet obywatelski 0187750 210 000,00 

Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej Nr Ił w Zgierzu 0188060 30 000,00 

Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie Miasta Zgierza 0187520 1 709 311,78 

Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej 0185480 47 100,00 

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu 0187170 1 566 971,17 

Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ulicy Podgórnej 1/3 w Zgierzu - budżet 

obywatelski 
0187760 110 000,00 

Aktywnie i rodzinnie na ulicy Karpackiej w Zgierzu - Plac zabaw i rekreacji - budżet obywatelski 0187780 30 000,00 

Ławka niepodległości dla samorządów 0188080 37 500,00 

Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy 

Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej 

hali o nową halę wielofunkcyjną 

0187670 3 105 006,10 

Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego hali sportowej MOSiR przy ulicy Wschodniej oraz 

boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu 
0187680 2 214 569,87 

Budowa boiska osiedlowego w rejonie ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zgierzu 0187630 20 000,00 

Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 - Przebudowa niezbędnej 

infrastruktury 
0187870 1 400 000,00 

Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku na ulicy Kasztanowej w Zgierzu 0187880 16 506,60 

Modernizacja parkingu i naprawa chodników na ulicy Łódzkiej 82/84 0187460 76 533,06 

Naprawa drogi wewnętrznej przy ulicy Stanisława Dubois 11 w Zgierzu oraz jej odwodnienie poprzez 

wykonanie sJudni-chłonnej 
0187470 69 606,50 

-
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Modernizacja chodnika i rekultywacja terenu zielonego na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 

578 przy ulicy Piotra Skargi 23 w Zgierzu 
0187920 14 145,00 

Modernizacja nawierzchni ciągu komunikacyjnego na działce gminnej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 522/1 przy ulicy Długiej 69B w Zgierzu 
0187930 48 279,96 

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu na 

działkach o numerach ewidencyjnych 531/1, 518 i 519. położonych przy ulicy Bolesława Leśmiana 1 

i ulicy Bolesława Leśmiana w Zgierzu 

0187940 91 575,00 

Modernizacja nawierzchni chodnika na działce gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/13 

przy ulicy Długiej 75 w Zgierzu 
0188010 15 252,00 

Zakup działki gruntu położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Rembowskiego 14, oznaczoną 

numerem ewid. 64 
0187840 257 398,40 

Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu, ulica 

Łęczycka 24 - odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra 
0188050 199 075,07 

Modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza 0187040 50 000,00 

Wykonanie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej w budynku na dziedzińcu Urzędu Miasta Zgierza 0187820 5 000,00 

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z hydraulicznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego 3 - budżet obywatelski 
0187770 239 727,00 

Zakup, dostawa i montaż 1 sztuki syreny, elektronicznego systemu alarmowania i ostrzegania ludności 

na terenie miasta Zgierza 
0187860 26 807,00 

Uliczna stacja USB do ładowania telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych - budżet obywatelski 0187800 20 000,00 

Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem 0187850 61 131,00 

Zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia obrad, rejestracji głosowań oraz transmisji wideo 

sesji Rady Miasta Zgierza 
0188030 60 975,11 

Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz 0187810 685 848,00 

Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości 0187970 288 380,00 

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 0188070 82 057,50 

Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach projektu "Zgierskie szkoły inkubatorem 

cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości" 
0187950 14 900,00 

Razem 70 280 968,44 



Szczegóły o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają 

poniższe tabele nr 4 i 4a oraz wykresy nr 3, 4, 5 i 6. 

Tabela 4. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2018 r. 

lp 
Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II 

Grupa 

III 
Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII 

Grupa 

VIII 

I Zwiększenie wartości, w 

tym: 

626 386,84 4 903 378,76 10 296 089,34 7 353,10 1 002 297,64 24 477,00 417 812,55 254 871,19 556 535,21 

1 Zakup 86 105,41 149 024,52 322 755,47 244,19 

2 Przyjęcie z inwestycji 248 638,57 4 903 378,76 10 230 498,34 82 057,50 53 574,78 254 627,00 

3 Inwentaryzacja/zmiana 

grupy 

65 591,00 7 353,10 771 215,62 24 477,00 41 482,30 516 620,21 

4 Darowizny 8 026,12 

5 Modernizacja 

6 Przyjęcie od innych 

jednostek 

283 616,74 39 915,00 

II Zmniejszenie wartości, 

w tym: 

262 055,99 3 189 218,50 2 320 909,31 0,00 315 750,12 20 720,71 601 078,68 0,00 138 915,60 

1 Sprzedaż 262 055,99 3 172 302,17 

2 Darowizna 

3 Przekazanie do innych 

jednostek 

1 549 693,69 118 889,00 20 000,00 

4 Likwidacja fizyczna 16 916,33 196 861,12 44 425,08 40 766,30 

5 1 n wentaryzacj a/zm iana 

grupy 

771 215,62 20 720,71 556 653,60 78 149,30 



Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza 

Przyjęcie od innych 
Inwentaryzacja/ jednostek 
zmiana grupy ] 79»/0 

7,89% 

Darowizny Zakup 
3,09% 

Przyjęcie z 
inwestycji 
87,19% 

Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż największym 

źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową - Urząd Miasta Zgierza - było 

przyjęcie z inwestycji 87,19%. 

Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza 

W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miała sprzedaż - 50,15%. 

24 

Sprzedaż 
50,15% 

Inwentaryzacja/ 
zmiana grupy 

20,83% 

Likwidacja fizyczna 
4,36% 

Przekazanie do 
innych jednostek 

' 24,66% 



Tabela 4a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2018 r. 

Ip 
Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa 11 Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII 

Zwiększenie 

wartości, w 

tym: 
0,00 

1 616 800,02 409 670,07 0,00 92 634,49 0,00 132 499,10 0,00 66 808,00 

1 Zakup 23 502,00 11 808,00 

2 Przyjęcie z 

inwestycji 63 980,00 146 168,07 5 428,99 108 901,10 55 000,00 

3 Inwentaryzacja/ 

zmiana grupy 243 126,33 

4 Darowizny 

5 Modernizacja 

6 Przyjęcie od 

innych 

jednostek 1 309 693,69 240 000,00 87 205,50 23 598,00 

11 Zmniejszenie 

wartości, w 

tym: 0,00 4 769,46 41 090,11 636 305,96 33 976,47 0,00 7 963,20 0,00 250 835,01 

1 Sprzedaż 

2 Darowizna 

3 Przekazanie do 

innych 

jednostek 

4 Likwidacja 

fizyczna 4 769,20 41 090,11 636 305,96 33 976,47 7 963,20 7 708,68 

5 Inwentaryzacja/ 

zmiana grupy 0,26 243 126,33 



Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne 

Przyjęcie ód innych 
jednostek 
71,62% 

Największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od 

innych jednostek - 71,62% (przekazania między jednostkami organizacyjnymi GMZ). 

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych 

Inwentaryzacja/ 
zmiana grupy 

24.94% 

Likwidacja fizyczna 
75,06% 

Zakup 
1,52% 

Inwentaryzacja/ 
zmiana grupy 

10,49% 

Przyjęcie z 
inwestycji 
16,37% 

Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku likwidacji fizycznej - 75,06%. 

Analiza udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego 

Gmina Miasto Zgierz posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego: 
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu, 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB" Spółka z o.o. w Zgierzu, 



4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zgierzu, 
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu, 
6. „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. w Zgierzu. 

Wartość udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r. wynosiła 19 211 264,07 zł przy kapitale zakładowym wszystkich spółek 
wynosi 150 410 886,07 zł. 
Gmina Miasto Zgierz w roku 2018 nabyła jeden udział o wartości 100 zł w kapitale 
rezerwowym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Członkostwo Gminy Miasto Zgierz w TU W PZUW było warunkiem zawarcia 
umowy generalnej ubezpieczenia GMZ w trybie negocjacyjnym. 

Tabela 5. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego 

•p nazwa spółki wysokość 

kapitału 

zakładowego 

liczba 

udziałów 

wartość udziału wartość udziałów 

na dzień 

31.12.2018 

procentowy udział 

Gminy w kapitale 

zakładowym 

1 Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Zgierzu 

2 048 000,00 1 024 2 000,00 2 048 000,00 100,00 

2 Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Mieszkaniowej Spółka z 

o.o. w Zgierzu 

1 464 050,00 28 621 50,00 1 431 050,00 100,00 

3 Zgierskie 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne 

MARKAB Spółka z o.o. 

w Zgierzu 

79 800,00 66 600,00 39 600,00 49,60 

4 Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o. w Zgierzu 

14 968 000,00 7 338 1 000,00 7 338 000,00 49,00 

5 Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Spółka z 

o.o. w Zgierzu 

70 572 286,07 1 3 764 614,07 3 764 614,07 5,33 

6 Wodociągi i Kanalizacja 

- Zgierz Spółka z o.o. w 

Zgierzu 

61 278 750.00 3 672 1 250,00 4 590 000,00 7,49 

Razem 150 410 886,07 
X X 19 211 264,07 

X 



Gmina Miasto Zgierz ponadto jest członkiem Zgierskiej Spółki Wodnej. Spółka jest wpisana 
do Katastru Wodnego - Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami prowadzonego 
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pod numerem 451. 
Członkami tej spółki są również Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu 
Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgierzu Sp. z o.o. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności 
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 6. 

Tabela 6. Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Ip Rodzaj dochodu Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 

1 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności nieruchomości, w tym: 

grunty 

lokale 

4 219 696.55 

1 520 067,93 

2 699 628,62 

2 Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata 

roczna 242 847,98 

3 Dzierżawa 999 643,55 

4 Najem lokali 180 827,63 

5 Opłaty za najem mieszkań (czynsze i 

odsetki) 9 077 789,31 

6 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności 33 313,37 

7 Odszkodowania za przejęte nieruchomości 

pod inwestycje celu publicznego 311 405,25 

8 Wpływy z dywidend 0,00 

9 Odsetki bankowe 416,13 

10 Odszkodowania wynikające z polisy 

ubezpieczenia majątku, w tym: 

Urząd Miasta Zgierza 

jednostki organizacyjne 

175 232.80 

69 188,26 

106 044,54 

\ 



11 Dochody jednostek organizacyjnych 

(najem lokali i inne) 900 673,51 

Razem 16 141 846,08 

W roku 2018 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów 
wymienionych powyżej uzyskała dochody w wysokości 16 141 846,08 zł. 

(czynsze i odsetki) 
56,24% 

Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Dzierżawa 
6,19% 

Najem lokali 
1,12% 

Wpłaty z tytułu 
przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 
w prawo własności 

0,21% 

Użytkowanie wieczyste 
gruntu - oplata roczna 

1.50% 

Odszkodowania 
wynikające z polisy 

ubezpieczenia maiatku 
Dochody jednostek 

organizacyjnych (najem 
lokali i inne) 

5,58% Wpłaty z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości 

26,14% 

Odsetki bankowe 
0,00% 

Odszkodowania za 
przejęte nieruchomości 

pod inwestycje celu 
publicznego 

1,93% 

Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy 
Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 największy udział miały wpłaty 
z tytułu czynszów, które stanowiły 56,24% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności nieruchomości, które stanowiły 26,14% ogółu dochodów. 

Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego 

Istotny wpływ na majątek Gminy Miasto Zgierz mają zaciągnięte kredyty i obligacje. Stan 
zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo-finansowym na dzień 31.12.2017 r. 
i 31.12.2018 r. przedstawia tabela nr 7. 



Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe 

Ip Zobowiązania wg tytułów dłużnych Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 

1 Kredyty bankowe 20 937 120,03 17 297 041,11 

2 Papiery wartościowe (obligacje) 15 710 000.00 15 710 000,00 

Razem 36 647 120,03 33 007 041,11 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 
31.12.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 3 640 078,92 zł. w porównaniu do stanu na dzień 
31.12.2017 r. 

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8. 

Tabela 8 Stan zobowiązań krótkoterminowych 

Jednostka 
Na 31.12.2017 Na 31.12.2018 

UM 1 353 207,37 8 419 746,24 

MOPS 36 409,70 10 382,28 

JEDNOSTKI OŚWIATOWE 83 684,87 74 135,32 

SM 3 693,08 6 649,38 

MOSIR 18 400,13 40 434,83 

MUK 7 267,23 17 768,94 

ŻŁOBEK 2 209,88 2 776,45 

INSTYTUCJE KULTURY 21 461,01 16 806,76 

OGOŁEM 1 526 333,27 8 588 700,20 

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2018 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu 
zakupu towarów i usług w wysokości 8 588 700,20 zł. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych 
na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do 31.12.2017 r. wynika z realizacji inwestycji 
„Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza" w formule PPP i wiązała się 
transzą rozliczeniowa tej inwestycji. 
Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2018 r. nie miała zobowiązań wymagalnych. 



Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat 
lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Miasto Zgierz. 

Tabela 9. Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 

31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. 

Lp Źródło dochodów 

Należności pozostałe do zapłaty 

na 31.12.2017 r. 

Należności pozostałe do zapłaty 

na 31.12.2018 r. 
Lp Źródło dochodów 

Ogółem Zaległości Ogółem Zaległości 

1 Podatek od nieruchomości osób prawnych 2 785 484.74 2 785 484,74 2 853 645.02 2 853 644.40 

2 Podatek od nieruchomości osób 

fizycznych 
2 437 406,75 2 329 689.52 2 812 336.08 2 727 308.07 

3 Podatek rolny - osoby fizyczne 18 397.22 17 634.38 12 052.47 12 039.48 

4 Podatek leśny - osoby prawne 37,00 37,00 0,00 0.00 

5 Podatek od środków transportu - os. 

prawne 
89 466,84 89 466,84 113 891.03 113 891.03 

6 Podatek od środków transportu - os. 

fizyczne 
428 118.26 422 919,36 479 484.66 477 652.76 

7 Mandaty Straży Miejskiej 150 680.90 150 680.90 132 314.47 132 314.47 

8 Użytkowanie wieczyste - oplata roczna 155 692,83 155 692.83 156 103.05 156 103,05 

9 Dzierżawa i najem - os. prawne 61 326,21 61 326,21 38 717,33 38 717,33 

10 Dzierżawa i najem - os. fizyczne 134 334.08 134 334.08 125 098.92 125 098.92 

11 Opłata adiacencka 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego 
370.55 370,55 11,53 11,53 

13 Odpłatne nabycie prawa własności -

gruntu 
0.00 0.00 0,00 0.00 

14 Odpłatne nabycie prawa własności -

lokalu 
120 675.85 120 675.85 127 253.27 127 253,27 

15 Należności Urzędów Skarbowych 623 854,22 432 012,92 628 828,97 454 721,07 

16 Zaliczki alimentacyjne MOPS 

X" \ 
2 300 333,57 2 300 333.57 2 286 357,20 2 286 357,20 



17 Mandaty MUK 2 192 799,17 1 898 183,91 2 236 755,85 2 006 101,34 

18 Wynajem lokali (czynsze i odsetki) 13 248 334,97 13 248 334,97 12 964 541,58 12 964 541,58 

Razem 24 747 313,16 24 147 177,63 24 967 391,43 24 475 755,50 

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto 
Zgierz na 31.12.2018 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które 
stanowią 51,93%, podatek od nieruchomości - 22,69%, podatek od środków transportu -
2,38%, zaliczki alimentacyjne MOPS - 9,16% oraz mandaty MUK, które stanowią 8,96% 
ogółu należności. 



Charakterystyka dróg publicznych Gminy Miasto Zgierz 

Drogi publiczne ze względu na funkcje dzielą się na następujące kategorie: 

• drogi krajowe, 
• drogi wojewódzkie, 
• drogi gminne, 
• drogi powiatowe. 

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, z kolei pozostałe z wyżej wymienionych 
kategorii dróg są własnością samorządu województwa, gminy i powiatu. 
Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 
Poniżej przedstawiona tabela nr 10 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich 
w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie 
miasta uzyskane z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Zgierza. 

Tabela 10. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową 

Lp Wyszczególnieni 

e 

Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi gminne Drogi powiatowe 

Lp Wyszczególnieni 

e 31.12.201 

7 

31.12.201 

8 

31.12.201 

7 

31.12.201 

8 

31.12.201 

7 

31.12.201 

8 

31.12.201 

7 

31.12.201 

8 

1 Ilość dróg (szt.) 1 1 2 2 369 370 16 16 

2 Długość dróg 

(km) 

2,9 2,9 14,54 14,54 165,8 166,6 20,8 20,8 

3 Powierzchnia 

dróg (tys.m2) 

20 20 116 116 829 837 126 126 

4 Ilość obiektów 

inżynierskich 

1 1 3 3 0 10 1 1 

5 Ilość parkingów 

niestrzeżonych 

1 1 0 0 5 5 0 0 

6 Ilość skrzyżowań 

z sygnalizacją 

1 1 9 9 2 2 5 5 

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 
przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich 
zadań statutowych. 



V. INFORMACJE O REALIZACJI ZADAŃ, POLITYK, 
PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. Strategia rozwoju 
Od czasu wprowadzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasto Zgierz na lata 
2017 - 2022 realizowane są działania zgodne z jej założeniami i jej celem głównym, którym 
jest „dążenie do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju zgodnego z potrzebami 
mieszkańców przedsiębiorców przy uwzględnieniu istniejących potencjałów, uwarunkowań 
cywilizacyjnych, historycznych i kulturowych". Założenie główne realizuje poprzez cztery 
cele szczegółowe: 

1. Poprawa warunków życia mieszkańców; 

2. Rozwój gospodarczy miasta jako ważnego ośrodka regionu; 

3. Rozwój infrastruktury technicznej; 

4. Poprawa wizerunku Gminy Miasto Zgierz. 

W latach minionych, w tym również w roku 2018 znacząco zwiększyła się wysokość środków 
na inwestycje miejskie. Najważniejsza z nich to realizacja pionierskiego projektu 
termomodernizacyjnego placówek oświaty (projekt w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego, z udziałem środków zewnętrznych). Inny ważny projekt to rewitalizacja starego 
miasta oraz inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną (Malinka, MOSiR), a także 
modernizacja energetyczna obiektów komunalnych i użyteczności publicznej. 

Po wielu dekadach zawieszenia podjęte zostały konkretne działania na rzecz uregulowania 
kwestii własności terenów składowisk poprzemysłowych po dawnych zakładach Boruta w celu 
przejęcia ich przez Gminę Miasto Zgierz, co z kolei umożliwi pozyskanie środków 
zewnętrznych na przeprowadzenie odpowiednich badań terenu, rekultywację nieruchomości i 
w końcu zniesienie zagrożenia ekologicznego. 

Prowadzone są też działania na rzecz poprawy jakości komunikacji miejskiej. Od 4 lutego 2018 
roku zawieszone zostało kursowanie tramwajów linii 45 i 46 w związku z bardzo złym stanem 
wysłużonej infrastruktury oraz planowanym remontem torowiska i trakcji dla linii 45. Udało 
się również pozyskać środki zewnętrzne na realizację tego zadania. W połowie marca 2018 
roku na ulice Zgierza wyjechały pierwsze ekologiczne autobusy na gaz ziemny. Ponadto trwa 
systematyczny rozwój usług dla pasażerów, pojawiły się nowe linie autobusowe. W marcu 2018 
rozpoczęły się kursy na linii 10 z dworca kolejowe do granic miasta w Lućmierzu, a kilka 
miesięcy wcześniej (listopad 2017) otwarta była linia nr 9 prowadząca z ulicy Kontrweres na 
dworzec PKP,. 

Jako prezydent^ miasta prowadzę również aktywną politykę mieszkaniową na rzecz 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców (przybywa nowych lokali mieszkalnych). Zmiany dotykają 
również obszarów profilaktyki społecznej i zdrowia, na których to polach Gmina Miasto Zgierz 



między innymi realizuje programy adresowane do różnych grup społecznych, informatyzuje 
placówki zdrowia, wzbogaca ofertę medyczną o nowe gabinety lekarzy specjalistów, rozwija 
ofertę dla mieszkańców. Ze szczególnie dużym zainteresowaniem spotkał się program dużych 
zniżek na zabiegi rehabilitacyjne (Tyle zniżki, ile lat), który w styczniu 2018 r. Miejski Zespół 
Przychodni Rejonowych zaoferował posiadaczom Zgierskiej Karty Seniora. Wszystkie 
programy są promowane w kanałach internetowych, poprzez reklamę wizualną i tradycyjne 
lokalne media (telewizję, radio, gazety), a także w czasie wydarzeń miejskich. 

Szczegółowe informacje zawarte są w strategii Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2023 
(załącznik nr 2). 

2. Ład przestrzenny 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę 
przestrzenną w odniesieniu do całego obszaru miasta w wieloletniej perspektywie czasowej. 
Opracowanie to w sposób kompleksowy pokazuje uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego miasta, określa cele kształtowania polityki przestrzennej w przyszłości oraz 
kierunki kształtowania ładu funkcjonalno-przestrzennego na obszarze miasta. Studium nie jest 
aktem prawa miejscowego, niemniej jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych. 
Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgierza zostało przyjęte uchwałą Nr XI/120/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 
2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza. 
Nadrzędnym celem polityki rozwojowej miasta Zgierza jest podnoszenie standardu warunków 
życia mieszkańców miasta przy zachowaniu zasadny zrównoważonego rozwoju - procesu 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Układ funkcjonalno-
przestrzenny miasta określony w studium wyraża dążenie do: 

• ograniczenia barier rozwojowych miasta lub sytuacji konfliktowych; 
• wykorzystania szans rozwojowych Zgierza wynikających z jego położenia 

geograficznego, związków zewnętrznych, podjętych decyzji rządowych i samorządu 
zgierskiego; 

• zachowania wartości obecnego zainwestowania terenu miasta, wykorzystania jego 
rezerw terenowych, podnoszenia standardu cywilizacyjnego struktur miejskich; 

• wykorzystania warunków terenowych, istniejącego zainwestowania terenu, przyjętego 
układu komunikacyjnego, aktywizacji gospodarczej i promocji miasta. 

' 1 ' runkami zagospodarowania przestrzennego Zgierza, obszar miasta 
zasadnicze strefy: strefę urbanizacji i strefę ekologiczną. Strefa 



urbanizacji, dzieląca się na obszar śródmiejski oraz obszary intensywnej i ekstensywnej 
urbanizacji, to przede wszystkim strefa lokowania inwestycji mieszkaniowych, usługowych, 
przemysłowych, infrastrukturalnych. Strefa ekologiczna to natomiast tereny rolnicze, leśne, 
doliny rzeczne, uzupełnione o funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczno-usługowe oraz 
elementy zabudowy mieszkaniowej czy rekreacji indywidualnej. 
Przyjęta uchwałą Nr LW714/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2018 r. analiza 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykazała, iż 
obowiązujące studium oraz kierunki rozwoju polityki przestrzennej w nim zawarte są aktualne. 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące na 
terenie miasta Zgierza plany miejscowe zajmują ok. 658,00 ha, co stanowi 15,5% powierzchni 
miasta, gdzie powierzchnia ta w porównaniu do roku 2014 zwiększyła się niemal dwukrotnie. 
Na terenie miasta Zgierza obowiązują następujące uchwały Rady Miasta Zgierza: 

1)Nr IY/33/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. uchwalająca zmianę planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów położonych w rejonie 
ulic Dubois, Mielczarskiego, Rembowskiego, 1 Maja, Szczawińską i Fijałkowskiego; 
2) Nr XL/420/2002 z dnia 28 marca 2002 r. uchwalająca zmianę planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dotyczącej terenu położonego w 
Zgierzu w rejonie jednostek oznaczonych w planie ogólnym symbolami „G 5 KS", „G 
4 MW", „26 KZto", położonego w obrębie ulic: ulicy 1 Maja, ulicy Łąkowej, ulicy 
Łódzkiej; 
3) Nr XLII/444/2002 z dnia 23 maja 2002 r. uchwalająca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Aleksandrowskiej; 
4) Nr XLV/469/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. uchwalająca zmianę planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Łódzkiej (teren 
ogródków działkowych); 
5) Nr XLV/470/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. uchwalająca zmianę planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla fragmentu terenu „Ml ZŁ" -
zwanego Malinką; 
6) Nr XLI/379/09 z dnia 29 października 2009 r. uchwalająca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
rejon Łagiewnicka - Wschód; 
7) Nr LII/471 /10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. uchwalająca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ulicami: 
Henryka Dąbrowskiego, Gabriela Narutowicza, 3-go Maja, Ks. Jerzego Popiełuszki; 
8) Nr LII/472/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. uchwalająca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy 



Przygranicznej, ulicy Stanisław Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego; 
9) Nr XXVII/317/16 z dnia 27 października 2016 r. uchwalająca zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu, 
ograniczonego ulicami: Ks. Szczepana Rembowskiego, Gabriela Narutowicza, 1-go 
Maja, Długą; 
10) Nr LII/674/16 z dnia 7 sierpnia 2018 r. uchwalająca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów 
rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej; 
11) Nr LII/675/16 z dnia 7 sierpnia 2018 r. uchwalająca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów 
rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej-Pólnoc; 
12) Nr XXXVI/472/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. uchwalająca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie 
ulic Szczawińskiej i Przedwiośnie; 
13) Nr XLIII/656/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalająca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ulicą 
Piątkowską, ulicą Boczną, ulicą Ciosnowską i terenem PKP; 
14) Nr XLVI/604/18 z dnia 27 marca 2018 r. uchwalajaca miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie 
ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego składającego się z działek o numerach 
ewidencyjnych 118/6, 118/8, 119, 120, 121, 122/1, 118/9 w obrębie 128; 
15) Nr L/644/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 maja 2018 r. uchwalająca zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla inwestycji 
,.Droga do Wolności" w Zgierzu. 

Przyjęta uchwałą Nr LV/714/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2018 r. analiza 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykazała, iż 
obowiązujące plany są aktualne, nie wymagają pilnych zmian. 
Rada Miasta Zgierza przystąpiła do sporządzenia ośmiu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Po ich uchwaleniu pokrycie miasta planami miejscowymi 
wynosić będzie ok. 22%. Procedura planistyczna prowadzona jest dla następujących uchwał 
Rady Miasta Zgierza: 

1)Nr YII/74/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
ograniczonego: ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą lasu, zmieniona 
uchwałą Nr XLIl/550/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r.; 
2) Nr XIV/184/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej składającego się z działek o numerach 
ewidencyjnych 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 52 w obrębie 118; 



3) Nr XIV/182/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
zlokalizowanego w rejonie ulic Gałczyńskiego i Bazylijskiej - uchylony w 2019 roku; 
4) Nr XXX/368/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Kulturowego 
„Miasto Tkaczy" w Zgierzu; 
5) Nr LIII/483/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów 
przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód; 
6) Nr XIV/183/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Rembowskiego, Narutowicza i Dąbrowskiego; 
7) Nr XIII/124/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
ograniczonego: ulicą Ozorkowską, Romantyczną, Supraską, Macieja Rataja, Krętą i 
Kwiatową, zmieniona uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 
października 2011 r.; 
8) Nr 111/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej 
do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu. 

3. Zasoby materialne gminy 

1) Gminny program rewitalizacji 
Gmina Miasto Zgierz Uchwałą Nr XXIX/343/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 
29 grudnia 2016 roku przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Zgierza 2016-2020+. 
Przedmiotowy program sporządzony został w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i nie stanowi gminnego programu rewitalizacji 
w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. W dniu 
9 stycznia 2017 roku program ten został pozytywnie zweryfikowany przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, umożliwiając tym samym ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
na działania rewitalizacyjne. 
Wyznaczony w toku prac na programem obszar rewitalizacji obejmuje centrum miasta wraz z 
„kołnierzem" określonym zasięgiem urbanizacji sprzed 1945 r. wraz z terenami przyległymi 
oraz obszar OSW „Malinka", co łącznie stanowi 9,80% powierzchni gminy, zamieszkałe przez 
niecałe 30% populacji miasta. 
W roku 2018 Gmina Miasto Zgierz podpisała umowę o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Szlakiem architektury 
włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz 
rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM". Przedmiotowy projekt obejmuje 
wieloaspektową rewitalizację m.in.: OSW „Malinka", Parku Miejskiego im. T. Kościuszki oraz 
Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy". Szacowana wartość łączna projektu wynosi 



37 857 151,25 zł, przy czym maksymalna wartość dotacji to 24 477 704,44 zł. 
Jednocześnie zgodnie z programem rewitalizacji realizowane były działania 
termomodernizacyjne i modernizacyjne w zakresie budynków użyteczności publicznej, w tym 
szkól w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta 
Zgierza" (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz 
istniejącej hali sportowej MOSiR w Zgierzu w ramach projektu pn. „Modernizacja 
energetyczna budynków zasobu komunalnego i użyteczności publicznej na terenie Miasta 
Zgierza" (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz 
„Modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz 
boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu" 
(dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Ponadto pozyskano 
środki i zainicjowano roboty budowlane w zakresie rozbudowy istniejącej hali sportowej 
o nową halę wielofunkcyjną oraz termomodernizację hali łuczniczo zapaśniczej w ramach 
projektu pn. „Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 
w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali 
o nową halę wielofunkcyjną - etap II oraz termomodernizacja hali łuczniczej i zapaśniczej", 
dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

2) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zgierz na lata 
2016-2021 przyjęty został uchwałąNr XXVI/309/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 
2016 r. Głównym celem programu jest dążenie do racjonalnego i efektywnego gospodarowania 
posiadanym zasobem mieszkaniowym. Służy on za podstawę do optymalnego planowania, 
racjonalizacji i modernizacji zasobu komunalnego gminy, tworzenia założeń niezbędnych do 
zwiększenia efektywności gospodarowania nieruchomościami, wyższej jakości usług 
świadczonych na rzecz założonych celów. 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 2451 lokali mieszkalnych o powierzchni 
użytkowej 92121 m2, w tym: - lokale socjalne - 1279 lokali, o powierzchni 39925 m2, -
pozostałe lokale - 1172 lokale, o powierzchni 52196 m2. 

Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zgierz zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu na podstawie uchwały Nr XXX/301/12 
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zasad i trybu powierzenia 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Zgierzu obowiązku 
wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem 
zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy Miasto Zgierz. Zakres czynności i 
warunków wykonywania zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy przez MPGM Sp. z o.o. 
określa zarządzenie Nr 122/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 marca 2018 r. w 
sprawie zmiany zarządzenia Nr 318/YI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 grudnia 2012 
r. w sprawie ustalenia zakresu czynności i warunków wykonywania przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z 
zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem zasobem 
nieruchomością stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz. 



W ramach gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Zgierz dokonywano 
sprzedaży lokali mieszkalnych w 2018 roku w następujących trybach: 

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców odbywa się na 
podstawie szczegółowych zarządzeń, które są przygotowywane na podstawie uchwały nr 
XLVI/425/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 roku. 

Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy. W roku 2018 
sprzedano 59 takich lokali, w tym: 

• 54 lokale mieszkalne w blokach o łącznej pow. użytkowej 2 447,71 m 2 wraz z 
udziałem związanym ze sprzedawanymi lokalami w częściach wspólnych budynku i w 
prawie użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem; 

• 5 lokali w kamienicach o łącznej pow. użytkowej 277,13 m 2 wraz z udziałem 
związanym ze sprzedawanymi lokalami w częściach wspólnych budynku i prawie 
własności gruntu. 

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży na rzecz najemców wszystkich 59 lokali wyniosły 1 
599 823,62 zł, natomiast wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu związanego ze 
sprzedażą przedmiotowych lokali wyniosły 21 088,58 zł. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargów nieograniczonych 

Sprzedaży w tym trybie podlegają wolne lokale mieszkalne. W roku 2018 sprzedano 12 takich 
lokali, w tym: 

• 7 lokali mieszkalnych w blokach o łącznej pow. użytkowej 289,99 m 2 wraz z udziałem 
związanym ze sprzedawanymi lokalami w częściach wspólnych budynku i w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem; 

• 5 lokali w kamienicach o łącznej pow. użytkowej 146,47 m 2 wraz z udziałem w 
częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu związanego ze sprzedawanymi 
lokalami. 

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży na rzecz najemców wszystkich 12 lokali wyniosły 912 
505,00 zł, natomiast wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu wyniosły 62 670,00 
zł. 

Sprzedano również przejęte przez gminę w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo 
do jednego lokalu mieszkalnego (powierzchnia użytk. 37,94 m 2) za cenę 156 000 zł. 

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w roku 2018 na zakup usług 
remontowych wydatkowano kwotę 2 233 744,62, z czego na remonty we wspólnotach 
mieszkaniowych wydano 806 491,47 zł, a na remonty zasobu komunalnego 1 399 999,99 zł . 
W ramach wydatkowanych środków wykonano między innymi: 

nty dachów i kominów na kwotę 499 942,19 zł, 



- uszczelnienie przewodów kominowych na kwotę 127 608,43 zł, 

- remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia na kwotę 136 123,65 zł, 

- wymianę drzwiczek wyciorowych na kwotę 3 928,98 zł, 

- montaż pieców kuchennych i pokojowych na kwotę 93 641,92 zł, 

- remonty pieców kaflowych na kwotę 28 237,59 zł, 

- roboty elektryczne na kwotę 40 983,63 zł, 

- wymianę stolarki drzwiowej na kwotę 14 150,86 zł, 

- remonty pomieszczeń gospodarczych na kwotę 56 138,80 zł, 

- prace konstrukcyjno-budowlane na kwotę 69 401,36 zł, 

- remonty elewacji na kwotę 19 918,76 zł, 

- wymianę stolarki okiennej na kwotę 42 106,11 zł, 

- prace wodno-kanalizacyjne na kwotę 91 029,84 zł, 

- remonty podłóg na kwotę 13 571,29 zł, 

- prace przy realizacji projektu pn. Modernizacja energetyczna budynków 
zasobu komunalnego Gminy Miasto Zgierz na kwotę 59 956,90 zł, 

- pozostałe prace, w tym gruntowe na kwotę 50 528,23 zł, 

- czynności dodatkowe (m. in.: projekty, ekspertyzy, oceny) na kwotę 52 731,45. 

Według stanu na 31.12.2018 r. zaległości z tytułu czynszu i opłat za media w lokalach 
mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu Gminy Miasto Zgierz wyniosły 9 986 216,35 
zł. W stosunku do zadłużenia ustalonego na dzień 31.12. 2017 r., wynoszącego 10 217 729,67 
zł, nastąpił spadek zaległości o 231 513,32 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności mające na 
celu egzekwowanie należności. Działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności 
gminy prowadzi zarządca zasobu - MPGM sp. z o. o. w Zgierzu. W okresie dwunastu miesięcy 
ubiegłego roku wysłano 510 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 237 pozwów o wydanie 
nakazu zapłaty, wszczęto 303 postępowania egzekucyjne w sprawie ściągnięcia zasądzonych 
należności. Skierowano do sądu 19 pozwów o eksmisje z lokalu. W ramach prawnych 
możliwości udzielenia mieszkańcom komunalnych zasobów mieszkaniowych pomocy w 
spłacie zaległości czynszowych na mocy zarządzenia Nr 130/YI/2014 Prezydenta Miasta 
Zgierza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego, 
w 2018 roku zadłużenia czynszowe odpracowała 1 osoba na kwotę 560,00 zł. Korzystając z 
możliwościtlańydh^łużnikom przepisami uchwały Nr XX/186/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 
26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania luja-feekłaeania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 



przypadających gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym, zgodę na ratalną 
spłatę zadłużenia czynszowego lub odroczenie terminu zapłaty długu otrzymało 81 
wnioskodawców. Prezydent Miasta Zgierza wydał 35 zarządzeń w sprawie umorzenia 
należności na łączną kwotę 120 558,53 zł, przypadających gminie z tytułu nieuregulowanych 
opłat za lokale, pozostałych po zmarłych najemcach, w przypadkach, w których nie dało się 
ustalić ich spadkobierców lub pomimo przewidzianych prawem działań i czynności 
podejmowanych przez zarządcę, należności nie udało się wyegzekwować. 

Nową forma pomocy w oddłużaniu lokali jest podjęta przez Radę Miasta Zgierza w dniu 29 
grudnia 2016 roku uchwała Nr XXIX/359/16 w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji 
zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto 
Zgierz w latach 2017 - 2020". Do programu przystąpiło 284 użytkowników lokali. Z ogólnej 
liczby 260 zawartych porozumień, 109 uczestników programu nie dotrzymało warunków 
porozumienia. Do końca 2018 r. z tytułu spłaty zadłużeń objętych programem restrukturyzacji, 
na konto miasta wpłynęło 819 670,78 zł. 

3) Zasady polityki czynszowej 

Zasady polityki czynszowej są jednym z elementów wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem. Od 1 marca 2017 roku, wysokość stawki bazowej czynszu najmu za 
1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynosi 4,78 zł miesięcznie. Stawka ta 
podlega podwyższeniu lub obniżeniu, w zależności od wyposażenia lokalu w instalacje i 
urządzenia oraz z uwagi na stan techniczny budynku i lokalu. Wysokość stawki czynszu najmu 
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wynosi 1,91 zł miesięcznie, przy czym może 
ona ulec obniżeniu z powodu braku urządzeń technicznych w lokalu. W 2018 roku wpływy z 
czynszów wyniosły ogółem 5 213 716,84 zł. 

4. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

1) Informacja o zasobie nieruchomości 

Do zasobu nieruchomości Gminy Miasto Zgierz należą nieruchomości gruntowe oraz lokalowe. 
We władaniu gminy pozostaje ok. 5000 działek ewidencyjnych. Mieszkaniowy zasób Gminy 
Miasta Zgierza tworzą: 

• budynki stanowiące własność gminy - 250 budynki, 
• budynki prywatne w administracji zleconej - 35 budynków, 
• udziały gminy we wspólnotach mieszkaniowych - w 84 wspólnotach 

(w 89 budynkach). 

W bezpośredniej gestii gminy pozostaje kilkanaście budynków, pozostałym zasobem 
administruje MPGM Sp. z o.o. w Zgierzu. Obiekty w bezpośredniej gestii Gminy Miasto Zgierz 
podlegają zagospodarowaniu na podstawie umów dzierżawy, najmu, umów użyczenia, 



2) Stan ewidencji nieruchomości gminnych 

Struktura gruntów pozostających we władaniu Gminy Miasto Zgierz według stanu na dzień 31 
grudnia 2018 r.: 

a) Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz - 599 ha, 
b) Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie - 1 ha, 
c) Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w użytkowanie wieczyste -

70 ha, 
d) Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz oddane w administrowanie 

jednostkom organizacyjnym miasta - 117 ha. 

3) Sposób zarządzania oraz główne kierunki gospodarowania nieruchomościami. 

Na terenie Gminy Miasto Zgierz obrót nieruchomościami odbywa się w jeden następujących 
sposobów: 

a) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 

Przekształceniu podlegały nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w 
użytkowanie wieczyste osobom fizycznym na cele mieszkaniowe i pod garaże. 
Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego. 

W roku 2018 wydano 3 decyzje obejmujących pow. 2 019 m2 gruntu. Wpływy do budżetu 
z tego tytułu wyniosły 26 030 zł. 

W listopadzie i grudniu 2018 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentacji i wdrażanie 
procedur do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716, poz. 2540), we współpracy z V Wydziałem Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. 
b)Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 
Sprzedaż prawa własności następuje na wniosek użytkownika wieczystego. W tym trybie 
w roku 2018 sprzedano 2 nieruchomości o łącznej pow. 582 m2. Wpływy do budżetu z 
tego tytułu wyniosły 42 526 zł.; 
c) Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców 
Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy. W roku 
2018 sprzedano 59 takich lokali; 
d) Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargów nieograniczonych 
Sprzedaży w tym trybie podlegają wolne lokale mieszkalne. W roku 2018 sprzedano 12 
takich lokali; 
e) Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargów nieograniczonych i 
ograniczonych; 
Sprzedaży-w-tym trybie podlegają nieruchomości zabudowane i niezabudowane. W roku 
2018 sprzedano łącznie 6 nieruchomości w trybie przetargów nieograniczonych i 1 



nieruchomość w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. 
Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 880.560,90 zł.; 
f) Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym. W tym trybie w roku 
2018 sprzedano łącznie 6 nieruchomości oraz udział w działkach stanowiących drogę 
wewnętrzną na terenie dawnej jednostki wojskowej. Wpływy z tego tytuły wyniosły 
142 145,00 zł.; 
g) Zamiana nieruchomości. W roku 2018 dokonano zamiany 1 nieruchomości gminnej na 
nieruchomość prywatną. Powyższa transakcja, w wyniku negocjacji nastąpiła bez 
wzajemnych dopłat; 
h)Gmina Miasto Zgierz jako jedną z formą gospodarowania nieruchomościami może to 
realizować w formie darowizny, w związku z tym w 2018 r. w drodze darowizny gmina 
nabyła; 

- od osób prywatnych łączny udział 2/23 w działkach wydzielonych pod drogę. 
Powyższe działanie pozwoliło gminie stać się jedynym właścicielem działek 
tworzących drogę i zaliczyć ją do kategorii dróg publicznych - ul. Wandy Chotomskiej; 
- od Skarbu Państwa działkę gruntu o łącznej pow. 3973 m2 z przeznaczeniem pod drogę 
gminną - ul. Łęczycką. 

i)Kolejną formą gospodarowania nieruchomościami jest dzierżawa nieruchomości 
gruntowych. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje zarówno w drodze 
bezprzetargowej, jak i w drodze przetargów. Procedura prowadzona jest zarówno na 
wniosek zainteresowanych, jak i z inicjatywy gminy. Ze względu na charakter tego 
stosunku prawnego liczba umów ulega ciągłym zmianom i wymaga pracy w terenie 
łączącej się z protokołami przekazania i przejęcia oraz kontrolami zgodności 
wykorzystania ze względu na cel. W roku 2018 zawarto łącznie 165 umów dzierżawy. W 
tej liczbie zawierają się zarówno umowy na nowe tereny, jak i przedłużenia umów 
istniejących w sprawach prowadzonych bezpośrednio przez Gminę Miasto Zgierz jak i 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w Zgierzu. Zwyczajem w gminie stało się coroczne organizowanie przetargów na 
dzierżawę 9 miejsc handlowych na sprzedaż owoców sezonowych oraz 30 miejsc 
handlowych na sprzedaż zniczy, kwiatów i ozdób nagrobnych, które przeprowadzono 
również w 2018 r. Ponadto w roku 2018 przeprowadzono 2 przetargi w ramach których 
wydzierżawiono: na okres 3 lat obiekt na PI. Kilińskiego z przeznaczeniem na cele 
prowadzenia działalności handlowo-usługowej wraz z obligatoryjnie wymaganą sprzedażą 
biletów komunikacji miejskiej; w okresie 3 lat, w sezonie wiosenno-letnim 2 stanowiska 
stanowiące część płyty Placu Jana Pawła II z przeznaczeniem na prowadzenie drobnej 
działalności handlowej - ogródka (stanowiska) gastronomiczno- handlowego, ze sprzedażą 
napojów alkoholowych oraz w celu prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej. 

Wpływy do budżetu z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły 911 878,11 zł. 



j) najem lokali użytkowych 

W bezpośredniej gestii gminy pozostaje kilkanaście budynków, pozostałym zasobem 
administruje MPGM Sp. z o.o. w Zgierzu. Budynki pozostające w gestii wydziału 
wynajmowane są w całości, bądź w rozbiciu na lokale użytkowe. W roku 2018 przedłużono 9 
umów najmu lokali użytkowych, zaś w obrocie prawnym pozostawało 19 umów. Wpływy do 
budżetu z tytułu najmu wyniosły 163 843,75 zł. 

k) użyczanie nieruchomości 

Udostępnianie nieruchomości w ramach umów użyczenia ze względu na charakter tego 
stosunku prawnego następuje głównie na realizację celów społecznych, publicznych, 
projektowanie lub budowę infrastruktury technicznej. Ogółem w roku 2018 zawarto 44 umowy 
użyczenia. Należy zauważyć, że w tej ilości zawiera się 8 umów użyczenia zawartych ze 
wspólnotami mieszkaniowymi. W ten sposób sformalizowane i uregulowane zostały zasady 
korzystania z terenów wokół budynków wielomieszkaniowych z ich faktycznymi i 
bezpośrednimi użytkownikami, jakimi są mieszkańcy wspólnot. 

Należy zauważyć, że w roku 2018 r. łącznie 49 wspólnot mieszkaniowych miało uregulowany 
tytuł prawny do korzystania z gruntów przyległych w formie użyczenia. Działanie te odciążyły 
gminę m.in. z odpowiedzialności odszkodowawczej, nakładów na utrzymanie porządku i 
czystości, utrzymanie zieleni itp. na ww. terenach. 

1) obciążanie nieruchomości gminnych slużebnościami gruntowymi 
i slużebnościami przesyłu 

W roku 2018 łącznie ustanowiono 18 służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci oraz 2 
służebności gruntowe dla potrzeb przechodu i przejazdu przez działki gminne. Wpływy do 
budżetu gminy z tytułu wynagrodzeń za ustanowione służebności wyniosły łącznie 56.892,00 
zł. 

m) nabywanie nieruchomości 

Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 
października 1998 roku, art. 5 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku oraz art. 104 ust. 
1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty: 

Gmina Miasto Zgierz sukcesywnie składa wnioski do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne 
nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zgierz. 

n) nabywanie nieruchomości z mocy prawa (art. 98 ustawy o g.n.) 

Odbywa się w drodze decyzji podziałowych wydanych na wniosek właściciela z 
przeznaczeniem.pod drogi gminne. Z nabyciem własności nieruchomości w tym trybie wiąże 
się wypłata odszkodpwań na rzecz osoby będącej właścicielem nieruchomości. 



o) pierwokupy 

W roku 2018 wpłynęło 8 aktów notarialnych - warunkowych umów sprzedaży nieruchomości 
niezabudowanych. W jednym przypadku gmina skorzystała z prawa pierwokupu w związku z 
porządkowaniem stanu prawnego z zarządcą drogi. 

p) regulowanie stanów prawnych nieruchomości 

- Ujawnienie prawa własności Gminy Miasto Zgierz w księgach wieczystych 

na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, 
comiesięczne dokonywano sprawozdań kierowanych do Wojewody Łódzkiego z wykonania 
obowiązku ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących 
własność gminy. 

- Zasiedzenie nieruchomości 

W 2018 r. prowadzone były 3 postępowania o zasiedzenie nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawym, celem pozyskania ich do zasobu komunalnego. 

Ponadto w ramach gospodarowania nieruchomościami wykonywano następujące czynności: 

- Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 

W roku 2018 zaktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w stosunku do 
21 umów użytkowania wieczystego gruntu. 

q) monitorowanie obrotu wtórnego nieruchomościami nabytych od gminy 

Czynności te polegają na stałym przeglądaniu wpływających do urzędy aktów notarialnych, 
postanowień sądowych, zawiadomień i odpisów z ksiąg wieczystych, itp. celem: 

a) monitorowania i uaktualniania bazy użytkowników wieczystych, 
b) kontrolowania obrotu wtórnego względem nieruchomości gruntowych i lokalowych, 

sprzedaży których dokonano z udzieleniem bonifikaty, której zwrotu właściwy organ 
może żądać lub żąda w przypadku stwierdzenia, iż działania strony nie są zgodne z 
zasadami określonymi w umowie sprzedaży. 

c) kontrolowania zgodności i prawidłowości wpisów dokonywanych przez właściwe 
organy w stosunku do nieruchomości, w stosunku do których gmina posiada interes 
prawny. 

r) gospodarowanie środkami finansowymi 

WydziałjGospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa na bieżąco ewidencjonuje wydatki 
bieżące w ciągu roku oraz sporządza sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków 
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poniesionych w ramach budżetu wydziału na obsługę działalności związanej z gospodarką 
nieruchomościami. 

s) gospodarowanie zasobem 

W miarę pojawiających się potrzeb w roku 2018 dokonano następujących czynności 
właścicielskich w stosunku do zarządzanego zasobu: 

a) zlecono wykonanie przeglądów budowlanych (rocznych) zgodnie z art. 62 ustawy z 
dnia 10 maja 2007 r. Prawo Budowlane dla 4 budynków pozostających w bezpośredniej 
gestii gminy. 

b) przeprowadzono wycinkę drzew, sprzątanie i porządkowanie nieruchomości, dbano o 
bieżący stan w szczególności w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa, mienia i 
osób z niego korzystających, 

c) prowadzono przeglądy i monitorowanie stanu nieruchomości (głównie w stosunku do 
tych terenów, które są przedmiotem obrotu oraz w stosunku do zgłoszonych interwencji 
osób trzecich i Straży Miejskiej). 

5. Program opieki nad zabytkami 
W dniu 30 grudnia 2003 roku uchwałą nr XV/142/03 Rada Miasta Zgierza, w związku z art. 16 
ust. 1 i 2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
utworzyła na terenie centrum miasta Zgierza, obejmującym zabytkową zabudowę i układ 
przestrzenny ulicy Gabriela Narutowicza i ulicy ks. Szczepana Rembowskiego, Park 
Kulturowy Miasto Tkaczy ustanawiając stosowne ograniczenia i zakazy. Obecnie na 
ukończeniu są prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu Parku Kulturowego Miasto Tkaczy procedowanego na podstawie 
uchwały nrXXX/368/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Rady Miasta Zgierza w sprawie 
przystąpienia do jego sporządzenia. Ponadto w dniu 4 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta 
Zgierza zarządzeniem Nr 66/YII/2017 przyjął do prowadzenia Gminną Ewidencję Zabytków 
Miasta Zgierza. Gminna Ewidencja Zabytków znajdujących się na terenie miasta prowadzona 
jest w formie zbioru kart adresowych obiektów wpisanych do ewidencji. Zbiór kart adresowych 
składa się ze 178 kart obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków w tym 40 kart 
obiektów wpisanych również do Rejestru Zbytków, prowadzonego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

6. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Zgierz i Gminy Miasto Zgierz realizując zadania użyteczności publicznej, co decyduje o jej 
charakterze i podstawowych celach. 
Zgodnie z art. 2 pkt 21 Ustawy, zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi działalność polegającą 
na ujmowaniu, -uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez spółkę wodociągowo-
kanalizacyjną. \ 



Modernizacja stacji wodociągowej i sukcesywne roboty związane z utrzymaniem bezawaryjnej 
eksploatacji, zapewniają wystarczającą ilość wody dla bieżących i przyszłych potrzeb. Woda 
poddawana jest procesowi uzdatniania i dezynfekcji dwutlenkiem chloru, co pozwala na 
uzyskanie parametrów zgodnych z przepisami. Z wody dostarczanej siecią wodociągową 
korzysta 98% mieszkańców. Przeprowadzone inwestycje miały na celu rozbudowę i 
modernizację sieci wodociągowej ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. uzbrojenia nowo powstałych ulic tworzących się w wyniku podziałów gruntów, np. 
ulica Wandy Chotomskiej, Władysława Grabskiego, Miry Kubasińskiej, Michała 
Drzymały, Wczasowa - Wypoczynkowa, Gorczańska, rękawy w ulicach Wiosny 
Ludów, Aleksandrowskiej, Ciosnowskiej, Obrońców Warszawy, Kasztanowej -
Dąbrówka Wlk. 

2. połączenia wodociągów mające na celu poprawę sieci w rejonie ulic Kontrewers: 
Jedlicka, Orla, Porzeczkowa, Polna, Chełmska - Sosnowa, 

3. zaopatrzenia w wodę rejonów położonych na obrzeżach miasta, tj. ulice: Antoniewska, 
Okręglik, Malinka - Dąbrówka Wlk. 

4. zabezpieczenia ciągłości dostawy wody wraz z poprawą parametrów pracy sieci 
w zachodniej części miasta Zgierza, ze szczególnym uwzględnieniem największego 
skupiska zabudowy wielorodzinnej (os. 650-lecia) poprzez budowę odcinka magistrali 
zachodniej wspomagającej zasilanie tego obszaru. 

Dodatkowo w 2018 r. przeprowadzono inwestycje mające na celu uporządkowanie gospodarki 
wodociągowej związanej z aspektami technicznymi i prawnymi, dotyczącymi głównie 
usunięcia istniejących sieci z terenów prywatnych działek wraz z przebudową przyłączy i 
budową odcinka wodociągu w ulicach: 

1. Targowej, 
2. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
3. Władysława Jagiełły, 
4. Zacisze, 
5. Adolfa Dygasińskiego, 
6. Akacjowej, 
7. Przyrodniczej, 
8. Czereśniowej, 
9. Ogrodniczej. 

W zakresie sieci wodociągowej wymieniane są rurociągi azbestowo-cementowe. Wymianę 
wodociągów realizowano przy wnikliwej analizie parametrów hydraulicznych pracy sieci z 
uwzględnieniem strefowania sieci, co w efekcie końcowym skutkowało zmianą nie tylko 
materiału ale również przekroju wymienionych przewodów wodociągowych. Wszystkie tego 
typu rurociągi na terenie Gminy Miasto Zgierz zostaną wymienione do 2032 roku. 
Ogólnie w 2018 roku zbudowano nowych wodociągów: 5,51 km, przebudowano wodociągów 
(wymianaU-2yl^ km, co daje razem: 7,63 km. Ilość awarii na sieci wodociągowej: 55 szt., w 
tym: na sieci: 24 szt., na przyłączach: 31 szt. Ilość nowych podłączeń wody: 120 szt. 
Zgodnie z art. 2 pkt 20 Ustawy, zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowi działalność 
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polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez spółkę wodociągowo-
kanalizacyjną. 
Obecnie z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 88% mieszkańców Zgierza. Sukcesywnie 
podłączani byli nowi odbiorcy z terenu miasta Zgierza oraz z obsługiwanego obszaru gminy 
Zgierz. 
Rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej szczególnie w obszarze starej zabudowy 
miasta, między innymi w ulicach Wiatrakowej, Zawadzkiej, Kosynierów, Wspólnej, Targowej, 
Łęczyckiej (od Piotra Skargi do Armii Krajowej), Norberta Barlickiego, Republikańskiej, 
Stefana Pieczyraka i Poprzecznej oraz dalsza rozbudowa na terenie zabudowy jednorodzinnej 
w dzielnicy Proboszczewice, ulic Podleśna, Rudunki, Chełmy, Stare Miasto, Przybyłów 
(między innymi ulice: Różana, Podgórna, Zawilcowa, Karpacka, Ogrodnicza, Polna, Wandy 
Chotomskiej, Władysława Grabskiego, Owsiana, Zagadkowa, Stefana Jaracza, Wilamowska, 
Akacjowa, rękawy ulicy Łagiewnickiej). Ponadto połączono sieć kanalizacji sanitarnej 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz siecią kanalizacji sanitarnej terenów Strefy 
położonych na terenie sołectwa Lućmierz (teren gminy Zgierz) z istniejącą kanalizacją 
sanitarną w ulicy Przyrodniczej w Zgierzu. Inwestycja ta umożliwiła, w połączeniu z 
wcześniejszą budową kanałów sięgających granic miasta (szczególnie w części wschodniej i 
północnej) podłączenie do zgierskiego systemu kanalizacji ścieków z terenu gminy Zgierz. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Ogrodniczej, oprócz podłączenia posesji przylegających 
do tej ulicy, stanowi również przyczółek do włączenia terenów przemysłowych znajdujących 
się na terenie gminy Zgierz, a graniczących 
z północno-zachodnimi granicami miasta Zgierza. 
Przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwia oczyszczanie dopływających 
dzisiaj i planowanych w przyszłości ilości ścieków, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi 
dla oczyszczalni o wielkości powyżej 100000 RLM (Równoważną Liczbę Mieszkańców). 

W 2018 r. zawarto 241 nowych umów przyłączeniowych. Wszystkie zostały zrealizowane 
poprzez wydanie decyzji, wydanie warunków lub zawarcie umowy. 
W ubiegłym roku zostały usunięte 54 awarie związane z rozdziałem wody, w tym: 
31 na przyłączach i 23 na sieciach wodociągowych. 
W większości przypadków uszkodzeniu ulegają przyłącza, które do lat dziewięćdziesiątych 
wykonywane były z rur stalowych ocynkowanych, które korodują stosunkowo szybko. 
W przypadku tego typu awarii wymieniane są całe odcinki przyłączy na rury wykonane 
z tworzywa PEHD lub PCV. 
Wymieniono również 520 metrów rur azbestocementowych. 

W roku 2018 zostały usunięte 63 zatory na sieci kanalizacji sanitarnej, które usuwane były przy 
użyciu specjalistycznego samochodu WUKO będącego własnością Spółki. 
W procesie oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni nie wystąpiły awarie, które 
spowodowałyby przekroczenie parametrów dopuszczonych pozwoleniem wodno-prawnym, w 
ściekach odprowadzanych do rzeki Bzury. Spółka nie płaciła z tego tytułu żadnych kar. 



7. Środowisko 
1) Plan gospodarki niskoemisyjnej 
W 2018 roku Gmina Miasto Zgierz realizowała następujące projekty określone jako cele w 
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej: 

• ..Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności 
publicznej na terenie miasta Zgierza" 

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś priorytetowa: Gospodarka 
niskoemisyjna. 
Celem wykonania termomodernizacji w wybranych obiektach użyteczności publicznej oraz 
wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza jest osiągnięcie efektu 
ekologicznego polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki, 
poprawie efektywności energetycznej, oszczędności energii cieplnej/zmianie źródła ciepła, 
zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii oraz wywiązanie się 
z zobowiązań ustalonych przez przepisy unijne, dotyczących ochrony środowiska. 
Przedmiotowy projekt obejmuje łącznie jedenaście obiektów, stanowiących własność Gminy 
Miasto Zgierz: 

1. budynki zasobu komunalnego w Zgierzu: 
a) ul. Długa 16 wraz z oficyną, 
b) ul. Długa 18, 
c) ul. Długa 19, 
d) ul. Długa 22, 
e) ul. Długa 30, 
f) ul. Długa 32, 
g) ul. Długa 40, 
h) ul. Długa 41. 

2. budynki użyteczności publicznej w Zgierzu: 
a) budynek Urzędu Miasta Zgierza (UMZ), Plac Jana Pawła II 16, 
b) Urząd Stanu Cywilnego (USC), ul. 1. Maja 5, 
c) hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wschodnia 2. 

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi: 11 642 468,07 zł, z czego maksymalne 
dofinansowanie ze środków EFRR to 6 587 500,00 zł. 
W trakcie realizacji jest budynek MOSIR, którego głębsza modernizacja objęta jest również 
dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zawarta została także umowa 
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na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Długiej 16, 18 i 19, dla których 
zainicjowano również proces przygotowania dokumentacji technicznej. 
W przypadku pozostałych obiektów uzyskano zgodę na odstąpienie od trybu „zaprojektuj 
i wybuduj" i możliwość oddzielnego udzielenia zamówienia na wykonanie projektów i robót 
budowlanych w przypadku budynków przy ul. Długiej 22, 30, 32, 40, 41. 

• Kompleksowa termomodernizacia budynków na terenie miasta Zgierza 

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś priorytetowa: Gospodarka 
niskoemisyjna. 
Założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 24 budynków 
oświatowych z terenu miasta Zgierza, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. 
Przedmiotowy projekt jest projektem hybrydowym, realizowanym w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Projektowane działania przyczynią się do racjonalizacji użytkowania i 
wytwarzania energii w budynkach objętych projektem, co pozwoli na zmniejszenie zużycia 
energii oraz przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych 
za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez: 
ocieplenie obiektów, wymianę: okien, drzwi zewnętrznych, źródła ciepła, oświetlenia 
wewnętrznego oraz przeprowadzenie wszelkich prac towarzyszących, stanowiących element 
prac remontowych i modernizacyjnych. 

Swym zakresem projekt obejmował kompleksowe prace termomodernizacyjne (m.in. elewacje, 
okna, drzwi, wymiana co, wentylacje etc.) i inne remontowe (poprawa warunków sanitarnych, 
remonty pomieszczeń wspólnych korytarze, hole, remonty instalacji), tam gdzie to jest 
niezbędne do poprawy efektywności energetycznej wszystkich publicznych obiektów 
oświatowych (24) na terenie miasta: 

1. Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka (ul. Tuwima 21) 
2. Miejskie Przedszkole Nr 2 (ul. Boya-Żeleńskiego 6) 
3. Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi 

(ul. Mielczarskiego 26) 
4. Miejskie Przedszkole Nr 6 (ul. Gałczyńskiego 38) 
5. Miejskie Przedszkole Nr 7 (ul. Długa 62) 
6. Miejskie Przedszkole Nr 8 (ul. Łódzka 86) 
7. Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" (ul. Dubois 10) 
8. Miejskie Przedszkole Nr 10 (ul. Ossowskiego 26) 
9. Miejskie Przedszkole Nr 12 "Pod topolą" (ul. Gałczyńskiego 30) 
10. Miejskie Przedszkole Nr 13 "Bajkowe Przedszkole" (ul. Słowackiego 8) 
11. Miejskie Przedszkole Nr 14 (ul. Boya-Żeleńskiego 17 - blok 77) 
12. Miejskie Przedszkole Nr 15 (ul. Boya-Żeleńskiego 10 - blok 90) 
13- Szkoła.Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi (ul. Piłsudskiego 1) 
14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków (ul. Szczawińska 2) 



15. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoją (ul. Łódzka 2) 
16. Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. 1 Maja 63) 
17. Szkoła Podstawowa Nr 8 (ul. Boya-Żeleńskiego 4) 
18. Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Ozorkowska 68/70) 
19. Szkoła Podstawowa Nr 11 (ul. Dubois 26) 
20. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej (ul. L. Staffa 26) 
21. Gimnazjum Nr 1 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące (ul. A. Musierowicza 2) 
22. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

(ul. 3 Maja 46a) 
23. Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza 

(ul. B. Leśmiana 1) wraz z Basenem (Obiekt nr 24). 

Całkowita wartość projektu wynosi 52 689 782,91 zł, przy maksymalnej wartości 
dofinansowania równej 35 226 765,02 zł. 

W 2018 roku prace w większości placówek zostały zakończone. W bieżącym roku trwały prace 
w Gimnazjum nr 1 przy ul. Musierowicza 2 oraz w obiekcie pływalni przy Szkole Podstawowej 
nr 8 przy ul. Leśmiana 1. 



• Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie 
Gminy Miasto Zgierz 

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: III. 1.1 
Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. 

Przedmiotem projektu jest kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne przyczyniające się 
do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego oraz do osiągnięcia niskoemisyjnej i 
zrównoważonej mobilności na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

Zakres projektu obejmuje: 

1. przebudowę układu torowego linii tramwajowej na terenie miasta Zgierza wraz 
z siecią trakcyjną (tj. kompleksowy remont torów wraz ze wszystkimi pracami 
towarzyszącymi); 

2. budowę systemów dla rowerów („Bike&Ride") przy węzłach przesiadkowych 
komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze 
pasażerów; 

3. budowę systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride") przy krańcowych 
przystankach lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów; 

4. budowę drogi dla rowerów w celu poprawy komunikacji na terenie Zgierza - jako 
element uzupełniający projektu. 



Celem głównym projektu jest kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne przyczyniające 
się do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego oraz do osiągnięcia niskoemisyjnej i 
zrównoważonej mobilności na terenie Gminy Miasto Zgierz. 
Celem projektu jest również zwiększenie wykorzystania transportu publicznego oraz wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wartość projektu to 12 682 500 zł, z czego maksymalne dofinansowanie to 8 776 250,00 zł. 
W roku 2018 podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu i zainicjowano prace w 
zakresie wszczęcia procedur przetargowych na poszczególne elementy projektu. 

• „Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu 
poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o 
nowa hale wielofunkcyjną" - etap II oraz termomodernizacja hali łuczniczej i 
zapaśniczej. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja obiektów sportowych MOSiR 
w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2, obejmująca rozbudowę istniejącej hali sportowej o nową halę 
wielofunkcyjną wraz z robotami remontowymi na obiektach treningowych (hala zapaśniczo-
łucznicza). W ramach zakresu rzeczowego inwestycji uwzględniono prace zgodne z celami 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj.: 
- wymianę stolarki okiennej i drzwi, oraz termomodernizacja obiektu hali łuczniczo-
zapaśniczej - treningowej, 
- wymianę instalacji c.o. w hali treningowej. 

Wartość całkowita projektu to 11 930 368 zł, przy maksymalnym dofinansowaniu 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynoszącym 5 500 000 zł. 



2) Program Ochrony Środowiska 

1. Ogólny opis programu 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na 
lata 2022-2024" przyjęty został uchwałą Nr XXXIX/486/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 
31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 
Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024. Dokument zawiera diagnozę stanu 
środowiska w Zgierzu, cele główne do osiągnięcia w perspektywie do 2024 roku. Gmina Miasto 
Zgierz, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, dokonała wyboru takich założeń, które 
umożliwią kształtowanie środowiska, jego ochronę lub stanowią metody naprawcze przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu jej stabilnego rozwoju gospodarczego. Reasumując, na etapie 
opracowania dokumentu spośród licznych założeń alternatywnych zostały wybrane tylko takie, 
których realizacja umożliwi zrównoważony rozwój miasta. Do programu została wykonana 
prognoza oddziaływania na środowisko, która obejmuje tematykę związaną z analizą skutków 
realizacji działań, jakie zostały zaproponowane dla Gminy Miasto Zgierz w zakresie ochrony 
środowiska (gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony przyrody, 
ochrony krajobrazu i lasów, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, 
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ). Jest to dokument wskazujący na 
możliwe negatywne skutki nierealizowania programu. Podaje zalecenia dotyczące ich 
minimalizacji oraz w zakresie przeciwdziałania tym negatywnym oddziaływaniom. Prognoza 
określa i ocenia wpływ realizacji POŚ na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra 
materialne. W ramach prognozy dokonano analizy i oceny oddziaływania na środowisko takich 
elementów jak: klimat, gleby, lasy, surowce mineralne. Prognoza jest dokumentem 
wspierającym program, gdyż wskazuje na ewentualne zagrożenia wynikające z niespełnienia 
ich realizacji. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska ( Dz. U.z 2018 r.. poz. 799 ze zm. ) z wykonania programów ochrony środowiska 
organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które 
przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 
Mając powyższe na uwadze, pierwszy raport z wykonania programu zostanie przedstawiony 



2. Program „Zgierz walczy ze smogiem" 

Realizowany jest projekt pn. „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie dla osób fizycznych 
na wymianę źródła ciepła w tatach 2017-2019" w ramach programu PONE I i II. Celem 
programu było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności PM2.5 i PM10 oraz emisji 
dwutlenku węgla. Zakres projektu obejmował likwidację indywidualnych pieców węglowych 
oraz zastąpienie ich przez źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła. Dofinansowaniu 
podlegały również koszty związane z wykonaniem lub modernizacją wewnętrznej instalacji 
c.o. i c.w.u., instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy 
Miasto Zgierz. 

W edycji PONE I ( 2017-2018 ) wartość ogólna zadania wyniosła 2 419 830, 00 zł, wysokość 
dofinansowania wyniosła 9 677 932,00 zł - dotacja do 40% ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

W edycji PONE II ( 2018-2019 ) wartość ogólna zadania wyniosła 1 496 340, 00zh wysokość 
oraz forma dofinansowania wyniosła 748 170, 00 zł - dotacja do 50% ze środków WFOŚiGW 
w Łodzi. 

3. Edukacja ekologiczna realizowana wielokierunkowo, obejmująca 
możliwie najszerszy aspekt środowiskowy. W ramach projektu 
wykonane zostały następujące zadania: 

a) Przeprowadzenie dla mieszkańców, podczas wydarzeń miejskich edukacyjnych 
pokazów palenia w piecu od góry wraz z kolportażem informatorów obejmujących 
aspekt technologiczny i zdrowotny. 

b) Przygotowano i rozpropagowano, głównie wśród mieszkańców domów 
jednorodzinnych, informatory o szkodliwości spalania odpadów oraz torby 
wielokrotnego użytku z hasłem tematycznym „Zgierzanie nie palą śmieci w trosce 
o zdrowie swoje, sąsiadów i dzieci". 

c) Udział w akcji „Gminy przyjazne pszczołom", w ramach której przeprowadzono pokaz 
montowania hoteli dla pszczół i instruktaż dot. wspomagania w rozmnażaniu tych 
owadów oraz rozdysponowano wśród mieszkańców, jednostek organizacyjnych i 
spółek współpracujących z gminą 80 szt. hoteli dla pszczół wraz wkładem pszczelim. 

d) W ramach organizowanej przez Szkolę Podstawową nr 5 pod patronatem honorowym 
Prezydenta Miasta Zgierza konferencji „Ekologia w placówkach oświatowych -
praktyka, współpraca, edukacja" przeprowadzono prelekcję nt. gospodarowania 
odpadami i przedstawiono prezentację pt. „Segregacja odpadów - zasada w gospodarce 
odpadami w konfrontacji z jej wykonaniem w placówkach oświatowych". 

/ i 
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e) Udział w programie „100 tys. drzew na stulecie województwa łódzkiego". Program 
przewidywał dokonanie nowych nasadzeń na terenach samorządów lokalnych, terenach 
placówek oświatowych, czy na nieruchomościach prywatnych. Zgodnie z założeniami 
programu materiał szkółkarski został przekazany jednostkom organizacyjnym, głównie 
placówkom oświatowym celem dokonania nasadzeń na terenach administrowanych 
przez nie. 

f) Przeprowadzenie akcji pod hasłem „Sadzonki roślin za zużyte baterie i sprzęt 
elektryczny i elektroniczny", podczas której osoby które przyniosły zużyte baterie lub 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny otrzymały sadzonki drzew. 

g) Udział w kampanii „rePETa " , w ramach której gmina pozyskała 120 pojemników na 
odpady z tworzyw sztucznych, które przekazano do 13 szkół, 4 przedszkoli i 10 
instytucji działających na terenie miasta Zgierza. Pojemniki pozyskano w ramach 
kampanii realizowanej przez Fundację Nasza Ziemia w ramach Akcji Sprzątanie Świata 
- Polska. 

4. W ramach działania na rzecz ograniczania używania opakowań jednorazowych, 
stanowiących jedno z głównych źródeł powstawania odpadów wykonane zostały torby 
wielokrotnego użytku z hasłem „Zgierska torba ekologiczna. Miasto Zgierz wspiera 
ograniczanie stosowania wyrobów jednorazowego użytku", wykorzystywanych 
w działaniach edukacyjnych. 

5. Ponadto w zakresie edukacji ekologicznej wykonano: 
a) zadanie publiczne pn."Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych", w ramach którego 
propagowano wiedzę tematyczną w formie plakatów, tablic zamieszczanych 
na pergolach śmietnikowych, przeprowadzono konkurs plastyczny 
z wykorzystaniem prac do wydawanego kalendarza, emitowano audycje 
promocyjne w TV Centrum, radiu, na portalach informacyjnych oraz w prasie 
lokalnej, przeprowadzono spotkania informacyjne m. in. z radami osiedli. 

b) Przystąpiono do programu priorytetowego pn. „Wsparcie budowy podłączeń 
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto 
Zgierz" w celu poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych w ramach 
Krajowego programu oczyszczania ścieków. W umowie zawartej z WFOSiGW 
w Łodzi przewidziano dofinansowanie do kwoty 258 000,00 zł, które zostanie 
udzielone dla beneficjentów końcowych, którzy dokonają podłączenia 
budynków mieszkalnych do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. 

c) Pozyskano dofinansowanie do kwoty 54 055,00 zl na zadanie „Segregacja 
odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza", 
obejmujące: konkurs fotograficzny „Zgierskie drzewo roku", konkurs wiedzy 
„Segregować można wszędzie" i „Ekozgierzanin", przygotowanie roll-upów 
dotyczących segregowania odpadów i dalszego postępowania 
z posegregowanymi odpadami, ulotek informujących, głównie dla 
mieszkańców budynków wielorodzinnych o zasadach segregacji odpadów, 



działaniu punktu selektywnego zbierania odpadów oraz o miejscach w których 
można oddać przeterminowane leki, wydanie edukacyjnej książki z bajką 
odnoszącą się do ww. kwestii, zakup 10 koszy do segregacji szkła i tworzyw 
sztucznych oraz zgniatarek, zakup dwóch dużych koszy na drobny sprzęt 
elektryczny (baterie, ładowarki, żarówki), przeprowadzenie akcji „Zdasz i 
wygrasz" pod kątem zbiórki szkła oraz akcji „Osiedlowe szkółki segregacji" z 
udziałem Młodzieżowej Rady Miasta, pokaz czystego palenia w piecach 
domowych, zakup gadżetów promocyjnych. 

Powyższe dokumenty są spójne w zakresie celów, jakie mają być osiągnięte, aby zapewnić 
zrównoważony rozwój miasta i wypełnienie założeń polityki ekologicznej. Potrzeba realizacji 
przedsięwzięć wynika zarówno z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i z Programu Ochrony 
Środowiska. Ich realizacja powoduje nie tylko poprawę środowiska naturalnego, ale przyczynia 
się także do redukcji kosztów, jakie byłyby ponoszone w przypadku jej zaniechania. 

8. Polityka Społeczna 

1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Dla miasta Zgierza na lata 2016 - 2020 została przyjęta do realizacji uchwalą nr XX/249/16 
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2016 r. Dokument ten stanowi podstawę do realizacji 
stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które zmierzają do poprawy warunków 
życia mieszkańców, a w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją 
i wykluczeniem społecznym oraz działań prowadzących do integracji społecznej. Na potrzeby 
opracowania niniejszego Programu przeprowadzono anonimowe badania ankietowe na losowo 
wybranej grupie mieszkańców. Badania dotyczyły problemu równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz sytuacji dziecka w środowisku szkolnym 
i rodzinnym na podstawie ankiet wypełnionych przez pedagogów szkół. Na treść i realizację 
strategii między innymi mają wpływ następujące akty prawne: ustawa o samorządzie gminnym, 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o przeciwdziałaniu narkomanii, o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Monitoring zapisów strategicznych, 
polegający na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych 
bądź zrealizowanych działań prowadzony jest przez zespół oceniający strategię. Zespół ocenę 
skuteczności polityki społecznej w formie raportu przekazuje Prezydentowi Miasta Zgierza 
oraz Radzie Miasta Zgierza do dnia 30 czerwca każdego roku za rok poprzedni. Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zgierza w roku 2018 była realizowana w 
szczególności poprzez dalej wymienione programy. Skuteczność realizacji działań w roku 
2018 w ramach strategii należy uznać za bardzo dobrą. Strategia systematycznie przynosi 
rezultaty. W większości obszarach odnotowano wzrost wskaźników, bądź spadek negatywnych 
następstw. Efektywna realizacja zadań przyczynia się do wzrostu znaczenia nie tylko pomocy 
społecznej w gminie. Działania realizowane w ramach strategii rozwijają świadomość 
społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego ich 



przeciwdziałania. Strategia umożliwia rozwój infrastruktury społecznej, wpływa na wzrost 
poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej. 

2) Gminny Program Wspierania Rodziny 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej ( art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto 
Zgierz realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. BI. O. Rafała Chylińskiego w Zgierzu 
na podstawie Uchwały Nr XVIII/176/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 roku, w 
sprawie zlecania realizacji zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała 
Chylińskiego w Zgierzu. 

Główne cele i kierunki działań w zakresie wspierania rodziny zostały określone w Miejskim 
Programie Wspierania Rodziny dla Miasta Zgierza na lata 2016 - 2018, który został 
opracowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu przy merytorycznym 
wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV w Częstochowie. 
Obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich programów wspierania rodziny wynika z art. 176 
pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 998 z poźn. zmianami). 
Co roku na sesji Rady Miasta Zgierza w miesiącu marcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zgierzu przedstawia sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla 
Miasta Zgierza oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 
Celem głównym wyznaczonym w Miejskim Programie wspierania Rodziny w Mieście Zgierzu 
na lata 2016-2018 było wspieranie rodzin i dzieci w Zgierzu, zaspokajanie ich potrzeb, 
zapewnienie im bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju w środowisku lokalnym. 
Osiągnięcie celu głównego uwarunkowane było realizacją celów operacyjnych oraz kierunków 
określonych działań. 
I. Cel operacyjny Wspomaganie rodzin w środowisku lokalnym: 
- zwiększenie potencjału rozwojowego rodzin, 
- wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 
- zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego. 

II. Cel operacyjny Wspieranie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozM>oju: 
- podnoszenie poziomu wychowania i edukacji, udzielanie pomocy uczniom ubogim, 
uzdolnionym i niepełnosprawnym, 
- rozwijanie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży, 
- zwiększanie możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze, sporcie i rekreacji. 



III. Cel operacyjny ZapeMmienie rodzinom i dzieciom bezpieczeństwa zdrowotnego i 
publicznego: 
- zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i rehabilitacyjnych rodzin i dzieci, 
- przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zjawisku przemocy w rodzinie, 
- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u rodzin i dzieci. 

Cele określone w programie były realizowane przez takie działania, jak: 
- promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego 
wypełniania ról rodzicielskich, 
- doskonalenie form pracy socjalnej z rodziną, 
- zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego i terapii rodzinnej, 
- wzmocnienie więzi rodzinnych m. in. poprzez organizowanie pikników rodzinnych i imprez 
integracyjnych, 
- upowszechnianie wśród członków rodzin dotkniętych bezrobociem ofert pracy, usług 
poradnictwa zawodowego, informacji o szkoleniach i stażach zawodowych, 
- udzielanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wsparcia rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, 
- zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m. in. poprzez organizowanie dla 
nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego i zimowego, wyposażenie w podręczniki i 
pomoce szkolne, a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego; 
- podnoszenie jakości kształcenia w placówkach oświatowych m. in. poprzez doskonalenie kadr 
nauczycielskich oraz doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i programy nauczania, 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie pomocy 
finansowej o charakterze socjalnym, 
- organizowanie oferty edukacyjnej dla uczniów uzdolnionych, przyznawanie im stypendiów 
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 
- zwiększanie dostępności kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych, 
- realizowanie programów profilaktycznych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży, 
- promowanie wśród rodzin, dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez realizację 
projektów promujących zdrowie, 
- organizowanie bezpłatnych badań specjalistycznych dla mieszkańców, 
- organizowanie spotkań z rodzicami poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, 
włączanie rodziców w działalność edukacyjno-informacyjną, 
- zapewnienie rodzinom, dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa na drodze m. in. poprzez remont 
dróg, budowę przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia ulic. 

Stopień realizacji celów został określony w sprawozdaniu z realizacji Miejskiego Programu 
Wspierania Rodziny dla Miasta Zgierza na lata 2016 - 2018 i sprawozdaniu z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny przyjętego na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 28 marca 2019 r. 
We wnioskach z-awartych w sprawozdaniu z realizacji Miejskiego Programu Wspierania 
Rodziny dla Miasta Zgierza na lata 2016-2018 wskazano na konieczność kontynuacji takich 



- propagowanie idei tworzenia rodzin zastępczych, 
- propagowanie wśród rodzin wielodzietnych idei „Karty Dużej Rodziny" zarówno Gminy 
Miasta Zgierz, jak i wojewódzkiej, 
- zwiększanie liczby placówek świadczących opieką dzieciom do lat 3, co umożliwiłoby powrót 
matkom na rynek pracy, 
- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, 
- realizacja inwestycji na terenie miasta Zgierza, która poprawiłyby bezpieczeństwo na drogach 
- budowa chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia 
ulic, 
- inwestycje w budownictwo mieszkań komunalnych. 
Szczegółowe dane i wskaźniki z realizacji celów i działań określonych w Miejskim Programie 
Wspierania Rodziny dla Miasta Zgierza na lata 2016 - 2018 oraz zadań z zakresu wspierania 
rodziny znajdują się w sprawozdaniu z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla 
Miasta Zgierz na lata 2016 - 2018 za rok 2018 oraz w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za rok 2018 przyjętych na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 28 marca 2019 
roku. 

3) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/564/l 7 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia2017 r. zrealizowany 
został z uwzględnieniem wskazówek wynikających z Rekomendacji Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także zgodnie z 
Krajowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawarte w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1916), w którym wśród realizatorów zadań z tego 
obszaru zostały wskazane samorządy gminne. Podobnie jak w latach ubiegłych celem 
Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych było inicjowanie 
i prowadzenie działań, które przyczynią się do zapobiegania powstawania nowych problemów 
uzależnień, zmniejszenia rozmiarów już występujących oraz zwiększenia oferty działań 
profilaktycznych. W ramach Programu swoją działalność prowadziła Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informacja z realizacji zadań Komisji corocznie 
przekazywana jest na sesje Rady Miasta Zgierza w miesiącu lutym. Ponadto w roku 
sprawozdawczym funkcjonowało pięć świetlic opiekuńczo wychowawczych (przy SP1, 4 i 11 
oraz prowadzone przez POAK i Fundację „Twórczy, Aktywni"). W ramach konkursów ofert 
dofinansowano placówkę wsparcia dziennego prowadzoną przez Fundację ARKA, dwie 
placówki z zakresu poradnictwa dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych (Liga Kobiet Polskich, Stowarzyszenie SWEiR), z zakresu działań 
terapeutycznych Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „STOP", Fundację NOE. Prowadzone 
były maratony psychoterapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych, zorganizowano 
zajęcia otwarte dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji. Dofinansowano zajęcia sportowe 
dla dzieci Lmłódżieży z różnych dziedzin. Sfinansowano osiem spektakli profilaktycznych dla 
dzieci ze zgierskich szkół podstawowych. GMZ zorganizowała kolonie letnie do Wisły dla 65 



dzieci. Ponadto realizowano działania informacyjno-edukacyjne. Prowadzone działania 
przyniosły oczekiwane rezultaty - z roku na rok środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
wzrastają. Dane na temat działalności gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych przekazywane są do PARPA w miesiącu kwietniu. 

4) Program przeciwdziałania narkomanii 

Przyjęty uchwałą nr XVII/220/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2018 r. Głównym 
celem Programu jest ograniczenie zjawiska narkomanii w mieście Zgierzu. 

Cele szczegółowe to: 

- podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej szkodliwości 
zażywania narkotyków w zakresie profilaktyki i uzależnień od substancji 
psychotropowych; 
- promowanie zdrowego stylu życia; 
- wsparcie informacyjne dla osób borykających się z problemem narkomanii 
i dla ich rodzin; 
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zjawiska 
patologii i przestępczości; 
- integrowanie lokalnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania 
narkomanii. 
Pomimo działań w dziedzinie profilaktyki w szkołach, nadal istnieje potrzeba 
kontynuacji prowadzonej akcji, programów i warsztatów profilaktycznych 
odwracających uwagę od substancji psychoaktywnych, wskazujących alternatywę dla 
spędzania czasu wolnego, promujących zdrowy styl życia. 
Głównymi problemami miasta w obszarze przeciwdziałania narkomanii są trudności w 
dotarciu do szerokiej grupy społeczeństwa z informacją o problemie narkomanii, małe 
rozpoznanie problemów związanych ze środkami psychoaktywnymi, występowanie 
przyzwolenia społecznego na używanie niektórych narkotyków, moda na używanie 
narkotyków przez młodzież i młodych dorosłych, funkcjonowanie wielu mitów, opory 
przed korzystaniem z terapii i pomocy psychologicznej, lobbing ludzi zarabiających na 
substancjach psychoaktywnych oraz niedoskonałe prawo. 
Gmina Miasto Zgierz będzie kontynuowała dotychczasowe działania profilaktyczne 
zmierzające do rozpowszechnienia informacji na temat szkodliwości zażywania 
narkotyków, podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
wspierania rodzin, w których występują problemy narkomanii. 
Program w roku sprawozdawczym został zrealizowany, przeprowadzono profesjonalne 
szkolenia dla 375 uczniów 8 klas szkół podstawowych i klas II oddziałów 
gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu, zrealizowano projekt „Kuchnie 
Świata", który skierowany był do osób uzależnionych od narkotyków, uczestniczących 
w Programie Adaptacji Społecznej, jaki prowadzi Fundacja „ARKA". Adresatami 
Programu byli: kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 55 roku życia. W projekcie 
uczestniczyły 23 osoby. Przeprowadzono także akcje promocyjno-informacyjne 
w ramąch realizacji kampanii profilaktycznej „Narkotyki - to mnie nie kręci" zakupiono 



pakiet materiałów, w celu przekazania placówkom oświatowym oraz pakiet materiałów 
profilaktycznych, które przekazano uczestnikom Programu Adaptacji Społecznej 
realizowanego przez Fundację „ARKA". Zorganizowano akcję promującą alternatywne 
spędzanie czasu wolnego przez młodzież zgierską w ramach zakończenia wakacji. 
W roku sprawozdawczym działał punkt konsultacyjny dla osób i ich rodzin 
borykających się z problemem narkomanii, z którego skorzystało 89 osób. Wsparto 
także działania hostelu realizującego Program i Adaptacji Społecznej dla osób 
uzależnionych. Informacja z realizacji Programu corocznie przekazywana jest na sesje 
Rady Miasta Zgierza w miesiącu marcu. 

5) Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr XLII/551/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 
2017 r. Program jest wyrazem dążenia Gminy Miasto Zgierz do wspierania działalności 
organizacji pozarządowych. Program reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym, jak 
i poza finansowym. Miasto współpracuje z około 50 organizacjami. Z roku na rok przeznacza 
się coraz więcej środków na realizację zadań we współpracy z organizacjami pożytku 
publicznego. Ocena realizacji Programu przekazywana jest w formie informacji z realizacji 
Programu corocznie na sesje Rady Miasta Zgierza w miesiącu maju. 

W roku sprawozdawczym Gmina Miasto Zgierz na wielu płaszczyznach współpracowała z 
około 55 organizacjami pozarządowymi, w tym z 7 nowymi podmiotami. 

Wykaz organizacji współpracujących z Urzędem Miasta Zgierza w trybie finansowym i 
)oza finansowym w roku 2018. 
L.p. NAZWA ORGANIZACJI 

1 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" 

2 Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

3 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną k/ w Zgierzu 

4 Stowarzyszenie Abstynentów Klub „STOP" 

5 Liga Kobiet Polskich 

6 Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS" 

7 Stowarzyszenie Artystów „Młyn" 

8 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Zgierzu 

9 Parafia Ewangelicko - Augsburska w Zgierzu 

10 Fundacja „ARKA" 

11 Fundacja „Twórczy, Aktywni" 

12 Fundacja NOE 

13 Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce „DOM" 

14 FundacjaAYsANG A RT 

15 ^/Uczniowski Klub Sportowy „Siatka" Zgierz 
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16 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy UMKS 

17 Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz" 

18 Uczniowski Klub Sportowy „Lisy" 

19 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS 

20 Międzyszkolny Klub Sportowy 

21 Klub Sportowy „Boruta" 

22 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka" 

23 Miejski Klub Piłkarski „Boruta" 

24 Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia" 

25 Towarzystwo Przyjaciół Zgierza 

26 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej „Foto Humanum" z Lodzi 

27 Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój - Geometria w Polsce" im. św. Królowej Jadwigi 

28 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER" 

29 Zgierskie Towarzystwo Atletyczne 

30 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" 

31 Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta koło w Zgierzu 

32 PKPS 

33 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Zgierzu 

34 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Kutnie 

35 Stowarzyszenie „MONAR" w Ozorkowie 

36 PTTK o/Zgierz 

37 Klub im. Romana Dmowskiego 

38 Klub Seniora „Radosna Przystań" 

39 Klub Seniora „Złoty Liść" 

40 Związek Harcerstwa Polskiego 

41 Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 

42 Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Zgierzu 

43 Polski Związek Niewidomych koło w Zgierzu 

44 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 

45 Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 

46 Stowarzyszenie „EZG" 

47 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Źródła" 

48 Rada Organizacji Pozarządowych 

49 Koło Gospodyń Miejskich w Zgierzu 

50 Koło Sybiraków w Zgierzu 

51 Związek Polskich Artystów Fotograficznych Okręg łódzki 
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52 Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

53 Ochotnicza Straż Pożarna 

54 Zgierskie Stowarzyszenie Romów 

55 Grupa Wsparcia AA „Marysieńka" 

Liczba umów zawartych przez Gminę Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi na 
realizację zadań publicznych w wyniku konkursów ofert, trybu uproszczonego czy 
postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wynosi 59 (wzrost o 2 w 
stosunku do roku ubiegłego). 

Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) przez 
organizacje pozarządowe - około 390 

Liczba osób, które były beneficjentami działań podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe we współpracy z miastem - około 16 400 

Łączna wysokość środków finansowych miasta zaangażowanych w realizację zadań 
publicznych z organizacjami pozarządowymi: 2 750 062,32 zł, w tym: 

• na realizację zadań w trybie konkursowym określonym przepisami ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie - 2 447 308,50 zł; 

• na realizację zadań zgodnie z art 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 25 
789,12 zł 

• łączna wysokość środków finansowych wynikających z umów podpisanych z 
organizacjami pozarządowymi wyniosła 162 235,38 zł 

• na inne formy wsparcia udzielonego organizacjom pozarządowym (m. in. zakup nagród, 
dyplomów, współorganizację imprez czy stypendia) wydatkowano 114 729,32 zł 

Stopień wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie Miasta na realizację zadań ujętych 
w programie: 

. Plan: 2 090 200,00 zł 
• Wykorzystanie: 2 485 096,00 zł 
• Stopień wykorzystania: 118,89 % 

Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe (w 
tym wkład wolontariatu) w realizację zadań publicznych w związku z podpisanymi umowami: 
629 553,74 zł. 

6) Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny" 

Przyjęty uchwałą nr XLVIII/573/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w ramach 
polityki prorodzinnej, w Zgierzu jest realizowany Program „Zgierz, dla Rodziny", 
ukierunkowany na pomoc dla rodzin wielodzietnych. Jego główne cele to: wzmacnianie i 
promowanie rodzin wielodzietnych oraz ich aktywizacja i integracja poprzez system ulg i 
zniżek w dostępie do oferty społeczno-kulturalno-sportowej miasta, zwiększenie szans 
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rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży, wychowujących się w rodzinach 
wielodzietnych, poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych oraz budowanie trwałych 
relacji rodzinnych poprzez ich uczestnictwo w życiu kulturalnym, zajęciach i imprezach 
sportowych oraz innych formach aktywności oferowanych przez miasto, wzmacnianie 
poczucia bezpieczeństwa ogólnego i socjalnego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku 
rodziny wielodzietnej, tworzenie sprzyjającego rodzinie klimatu miejskiego, 
umożliwiającego propagowanie instytucji rodziny oraz podejmowanie działań w zakresie 
miejskiej polityki prorodzinnej. W 2018 roku do Gminy Miasto Zgierz wpłynęło 51 wniosków 
o wydanie karty oraz 63 wnioski o przedłużenie ważności karty. Uprawnienie do korzystania 
z Programu uzyskało 305 osób, w tym: 113 rodziców/opiekunów i 192 dzieci. Obecnie 
Zgierska Karta Rodzinna ma 47 partnerów lokalnych przedsiębiorców. W ramach polityki 
prorodzinnej Gmina Miasto Zgierz realizuje również działania związane z obsługą 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W 2014 r. została podpisana ustawa o ogólnopolskiej 
Karcie Dużej Rodziny. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej 
czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i 
usług w całej Polsce. Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono kolejną zmianę w ustawie. 
Obecnie istnieje możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek 
mieli na utrzymaniu troje dzieci. Zakładane do realizacji zadania z zakresu polityki 
prorodzinnej w roku sprawozdawczym zostały w całości spełnione. Informacja z realizacji 
programu corocznie przekazywana jest na sesje Rady Miasta Zgierza w miesiącu styczniu. 

7) Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Zgierz 

Tworzenie gminnego systemu przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy ( art. 6 
ust. 2 ustawy 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), obejmując 
opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz utworzenie zespołu 
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Dnia 31marca 2016 r. Uchwałą NR XX/250/16 Rady Miasta Zgierza został przyjęty Miejski 
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla 
Gminy Miasto Zgierz na lata 2016-2020. Głównymi założeniami programu są: 
- podnoszenie wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie między innymi przez promowanie 
wartości rodzinnych i edukacji społeczeństwa poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, 

- utworzenie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - powołanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenie 
przejrzystych kompetencji służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy 
domowej, 
- wspieranie ąfiar przemocy poprzez wsparcie psychologiczne, prawne; zapewnienie 
schronienia, działalność świetlic środowiskowych. 



- podnoszenie wiedzy i kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy 
w rodzinie - organizowanie i współfinansowanie szkoleń dla policjantów, pracowników 
socjalnych, pielęgniarek środowiskowych, pedagogów szkolnych oraz członków zespołu 
interdyscyplinarnego, 

- monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Zgierza - prowadzenie badań 
ankietowych dotyczących przemocy domowej, analiza statystyk MOPS i KPP. 

Główny cel sformułowany w programie to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w mieście, 
zapewnienie ochrony jej ofiarom i skuteczne oddziaływanie na jej sprawców. Osiągniecie celu 
głównego jest uwarunkowane realizację celów operacyjnych oraz działań: 
I cel operacyjny: Wsparcie rodzin, vt' których stosowana jest przemoc; 

II cel operacyjny: Podniesienie świadomości mieszkańców miasta w zakresie przemocy w 
rodzinie; 

III cel operacyjny: Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Cele określone w programie były realizowane przez takie działania, jak: 
- udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej oraz specjalistycznego poradnictwa 
rodzinom dotkniętym przemocą, 
- prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc, 
- zapewnienie dostępu do pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych przemocą, 
- zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie, 
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 
- oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich i kierowanie do 
udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 
- podnoszenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, np. 
organizowanie kampanii informacyjnych, prelekcji, upowszechnianie materiałów 
informacyjnych', 
- prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy, 
- organizowanie dla nauczycieli szkoleń i warsztatów na temat przemocy w środowisku 
szkolnym, 
- współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych przemocy w 
rodzinie i jej skutkom, 
- diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie, w tym z udziałem 
mieszkańców miasta, 
- podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Zadania z zakresu przemocy w rodzinie są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Co-roku w czerwcu jego przewodnicząca przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie 
z realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 



przemocy w rodzinie dla miasta Zgierza na lata 2016 - 2020. Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Zgierza Nr 134/VI/2011 z dnia 17.06.2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu weszli: przedstawiciele 
MOPS, KPP, Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawiciele KPP i służby zdrowia, oświaty, 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bezpośrednio z osobami 
dotkniętymi przemocą i sprawcami przemocy domowej pracują członkowie grup roboczych 
składających się z przedstawicieli powyższych instytucji. Są to np. pracownik socjalny, 
dzielnicowy, pedagog szkolny z rejonu zamieszkania rodziny dotkniętej przemocą. 
Za obsługę organizacyjno-techniczną zespołu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zgierzu. 

W 2018 r. do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 149 Niebieskich Kart. 
W 2018 r. prowadzonych było łącznie 375 spraw dotyczących przemocy domowej, na dzień 
31.12.2018 r. było prowadzonych 276 spraw dotyczących procedury „Niebieska Karta". 
W niektórych rodzinach było kilka interwencji w ciągu roku i z tych interwencji za każdym 
razem była sporządzana Niebieska Karta. 
W 2018 r. 133 Niebieskich Kart zostało sporządzonych przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Zgierzu, 8 kart zostało założonych przez pracowników socjalnych, 7 
przez pedagogów szkolnych, 1 Niebieska Karta została sporządzona przez przedstawiciela 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W sprawach zostało 
powołanych 113 grup roboczych, które bezpośrednio pracowały z rodzinami z problemem 
przemocy. 
Ofiary dotknięte przemocą otrzymują wsparcie psychologa i prawnika. Z porad 
psychologicznych skorzystało 35 osób. 30 osób co do których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie zostało skierowanych do PCPR w Zgierzu w celu udziału w zajęciach 
korekcyjno-edukacyjnych. 
W ramach procedury „Niebieska Karta" był realizowany indywidualny plan pracy z ofiarą i 
osobą co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc. 
W ramach współpracy MOPS z Dziennym Oddziałem Leczenia Uzależnień Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu osoby, które stosują przemoc i występuje u nich problem 
alkoholowy są kierowane do udziału w zajęciach grupy motywacyjno-edukacyjnej, gdzie jest 
ustalana diagnoza i w razie potrzeby są kierowane na 8-tygodniową terapię. Na zajęcia 
skierowano 7 sprawców przemocy. Członkowie grup roboczych wystosowali pisma do 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierz z prośbą o objęcie 
wsparciem w leczeniu uzależnienia 29 osób. 
W 2018 r w ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się 2 edycje 
„Szkoły dla Rodziców". Na zajęcia skierowano 31 osób, a ukończyło je 13 osób. Zajęcia w 
„Szkole dla Rodziców" miały na celu promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego, 
takich jak: wzajemna pomoc, szacunek, umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy. 
W 2018 r w siedzibie MOPS w Zgierzu funkcjonował Punkt Porad Prawnych, gdzie ofiary 
przemocy otrzymywały wsparcie. Z porad prawnych skorzystało 49 osób co do których istnieje 
podejrzęnie;"że-są dotknięte przemocą w rodzinie. 
W celu zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się 



przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 2018 r. Zespół zorganizował 2 szkolenia, w których 
udział wzięli pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji Zgierz oraz zaproszeni zostali kuratorzy i 
pedagodzy zgierskich szkół. Tematem szkolenia była „Praca grupy roboczej ze sprawcą 
przemocy chorym psychicznie i małoletnim", 
W 2018 r. zostało również zorganizowane szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 
Policji w Zgierzu. Temat szkolenia „Skuteczna realizacja procedury „Niebieska Karta" przez 
służby mundurowe". 

8) Polityka senioralna 

Realizowana jest na podstawie przyjętego uchwałą Rady Miasta Zgierza nr XVIII/236/l 6 z dnia 
29 lutego 2016 r. programu polityki senioralnej na lata 2016 - 2020. Głównym celem Programu 
jest umożliwienie i wspieranie aktywnego, i godnego starzenia się przy zachowaniu dobrostanu 
psychicznego i fizycznego oraz zapewnienie możliwości prowadzenia w dalszym ciągu 
samodzielnego oraz satysfakcjonującego życia, dzięki aktywności społecznej. Aktualne dane 
demograficzne potwierdzają, iż liczba osób w wieku dojrzałym ciągle wzrasta. Polityka 
senioralna w Zgierzu nastawiona jest na przełamywanie stereotypu dotyczącego starości. Aby 
zrealizować cel główny programu, w roku 2018 wdrożono do realizacji poniższe cele 
szczegółowe. 

• Dla zwiększenia udziału osób starszych w życiu społeczno-kulturalnym na terenie 
Gminy Miasto Zgierz obowiązuje „Zgierska Karta Seniora", wydawana zameldowanym 
i zamieszkałym na terenie gminy mieszkańcom, którzy ukończyli 60. rok życia. Karta 
uprawnia do zniżek i dodatkowych uprawnień. W roku 2018 wydano 1923 karty (liczba 
posiadaczy ZKS na dzień 31 grudnia 2018 r. - 5769). Zintegrowano lokalne instytucje 
działające na rzecz osób w wieku 60+, w roku sprawozdawczym ZKS liczyła 85 
partnerów. Dla rozwoju i wspierania i aktywności fizycznej zorganizowano zajęcia 
taneczne, z których skorzystało 20 seniorów oraz zajęcia z aktywności ruchowej, w 
których uczestniczyło 20 osób. W roku sprawozdawczym udzielano bezpłatnych porad 
prawnych, z których skorzystało 35 seniorów. 

• W zakresie profilaktyki zdrowotnej Gmina Miasto Zgierz dofinansowywała zabiegi 
rehabilitacyjne dla osób w wieku 60+, z których skorzystało 1861 osób. Ponadto w 
okresie jesiennym zaszczepiono bezpłatnie 200 seniorów szczepionkom przeciwko 
grypie. 

• W ramach cyklu spotkań o tematyce zdrowotnej pn. „Akademia Zdrowia" odbyło się 
sześć spotkań, w których uczestniczyło około 300 seniorów. 

• Wprowadzono ofertę edukacyjną dla seniorów w zakresie pierwszej pomocy, 
przeprowadzono dwa kursy, podczas których przeszkolono 15 osób. 

• Ponadto 7 seniorek skorzystało z konsultacji z psychologiem w zakresie trudności z 
pamięcią. Udało się zrealizować cel dotyczący zwiększenia udziału osób starszych w 
życiu społeczno-kulturalnym poprzez stworzenie im warunków do nauki śpiewu, gdzie 
w zajęciach ,wokalno-muzycznych swoje umiejętności doskonaliło 10 seniorów i 
seniorek. Panie i panowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na pikniku 



pn. „Łączymy pokolenia", w którym uczestniczyło około 500 seniorów. Ponadto dla 
zgierskich seniorów zorganizowano bal sylwestrowy pn. „Zdrowo w Nowy Rok", w 
którym udział wzięło około 500 osób. Zgierskie Centrum Seniora zorganizowało 12 
wycieczek, z których skorzystało 520 seniorów. 

• W ramach zwiększania dostępu do informacji o przedsięwzięciach planowanych i 
realizowanych dla seniorów prowadzona jest strona Zgierskiego Centrum Seniora, 
ponadto w październiku odbywa się spotkanie seniorów z władzami miasta 
podsumowujące działalność ZCS. Na spotkaniu przekazywane są informacje o 
kolejnych kierunkach działalności Zgierskiego Centrum. W spotkaniu w 2018 r. 
uczestniczyło około 450 osób. 

• Zrealizowano także cel dotyczący podniesienia poziomu wiedzy i świadomości z 
zakresu dostosowania do współczesnego świata. Stworzono seniorom warunki do nauki 
języka angielskiego. Z zajęć skorzystało 50 osób oraz przeprowadzono zajęcia z 
podstawowej obsługi komputera i Internetu. W zajęciach udział wzięło 52 seniorów. 
Przewiduje się kontynuację prowadzonych działań oraz podjęcie nowych inicjatyw. 

•.'łVy.***4- * .iVU 

9. Edukacja i młodzież 

Gmina Miasto Zgierz realizuje zadania oświatowe określone w: 

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z 
późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. 
zm.); 

3) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); 

4) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 
zm.); 

5) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 
zm.); 

6) u; 
2017 r. poz. 2203 z 
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lia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 
późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 



Stan organizacji placówek oświatowych 
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Miasto Zgierz była organem prowadzącym dla 11 
przedszkoli, 9 szkół podstawowych (w tym 6 z oddziałami przedszkolnymi i 3 z oddziałami 
gimnazjalnymi) i jednej szkoły ponadgimnazjalnej. Liczba uczniów w poszczególnych 
szkołach przedstawiała się następująco: 

1) przedszkola - 1421 dzieci; 
2) szkoły podstawowe - 3611 uczniów; klasy gimnazjalne - 825 uczniów; 
3) szkoła ponadgimnazjalna - 353 uczniów. 

Obowiązująca sieć szkół i przedszkoli w pełni zabezpieczała potrzeby mieszkańców miasta 
Zgierza. Wolnych miejsc w przedszkolach publicznych było 41. 

Baza działalności oświatowej 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych uznać należy za dobry. Jest on uzależniony w znacznej mierze od nakładów 
finansowych przeznaczanych na ten cel w budżecie gminy. 
Gminne szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe. Sekretariaty szkół posiadają 
komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. We wszystkich 
przedszkolach i szkołach dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z Internetu. 

Nakłady inwestycyjno-remontowe w obiektach oświatowych 
Szkoły i przedszkola wykonywały remonty wynikające z konieczności zapewnienia 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania oraz nakazów jednostek kontrolujących, takich 
jak: Sanepid, Inspekcja Pracy, Straż Pożarna. W roku szkolnym 2017/2018 w ramach budżetu 
oświatowego oraz dochodów własnych placówek wykonano prace remontowe na ogólną kwotę 
622 363,43 zł. 

Gmina Miasto Zgierz w roku szkolnym 2017/2018 realizowała „Kompleksową 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza" 
w ramach projektu pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

Projektem zostały objęte wszystkie publiczne obiekty oświatowe działające na terenie Miasta 
Gminy Zgierz. 

Kadra i system doskonalenia zawodowego nauczycieli 
W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto 
Zgierz zatwierdzono 603,39 etatu nauczycieli oraz 281,59 etatu pracowników administracji 
i obsługi, co wynikało z liczby oddziałów, godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych. 
W planąch" finansowych szkół i przedszkoli wyodrębniono środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli: w przedszkolach była to kwota 67 250 zł, natomiast w 



szkołach jej wysokość wynosiła 235 302 zł. Dokształcanie nauczycieli odbywało się w formie 
studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, seminariów, warsztatów oraz 
szkoleń rad pedagogicznych. Realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywała się 
w oparciu o wieloletnie plany doskonalenia przygotowane przez dyrektorów szkół 
i przedszkoli. 
W roku szkolnym 2017/2018 wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym posiadało 96% nauczycieli, wyższe magisterskie bez przygotowania 
pedagogicznego i wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym - 3% nauczycieli, 
wyższe zawodowe bez przygotowania pedagogicznego i kolegium nauczycielskie - 0,4% 
nauczycieli, pozostałe kwalifikacje - 0,6% nauczycieli. 

System doskonalenia nauczycieli wspierany był przez system awansu zawodowego. W roku 
szkolnym 2017/2018 stopień awansu nauczyciela dyplomowanego posiadało 49% nauczycieli, 
stopień awansu nauczyciela mianowanego 29% nauczycieli, stopień awansu nauczyciela 
kontraktowego 17% nauczycieli, stopień awansu nauczyciela stażysty 4% nauczycieli. Gmina 
Miasto Zgierz przeprowadziła 9 postępowań egzaminacyjnych, z czego 
wszystkie zostały zakończone przyznaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego. 

Poziom nauczania 
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 nie odbiegały od średnich 
wyników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Należy 
stwierdzić, że poszczególne części egzaminu gimnazjalnego nie sprawiały uczniom większych 
kłopotów, a nauczyciele dobrze przygotowali do nich młodzież. 
Wyniki egzaminów maturalnych w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. 
Traugutta były satysfakcjonujące. Wyniki szkoły ze wszystkich przedmiotów na poziomie 
podstawowym (j. polski, matematyka, j. angielski) były wyższe od wyników na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim. Abiturienci uzyskali najlepsze wyniki na poziomie rozszerzonym 
z biologii, historii, j. polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Analizując wyniki egzaminów 
maturalnych, można zauważyć, że zdający byli dobrze przygotowani do egzaminów. 

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i dodatkowe w przedszkolach 
Działania opiekuńcze, wychowawcze i rozwijające w formie zajęć dodatkowych należą do 
zadań szkół na każdym etapie kształcenia. Ich specyfika i rodzaje zależą od poziomu uczniów 
i od środowiska, w którym funkcjonuje szkoła. W każdym roku szkolnym dyrektor placówki 
dokonuje wśród uczniów i ich rodziców diagnozy potrzeb i na tej podstawie uruchamiane są 
zajęcia dodatkowe. Są to zajęcia plastyczne, muzyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, turystyczne, terapeutyczne. Obok kół zainteresowań, 
takich jak: europejskie, matematyczne, polonistyczne, historyczne, teatralne. Funkcjonują także 
zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Każda placówka organizuje opiekę 
świetlicową w zależności od potrzeb swojego środowiska. 
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Przedszkola mogą rozszerzać swoją ofertę o tzw. zajęcia dodatkowe. Są to przede wszystkim: 
zajęcia rytmiczno-taneczne, nauka języka obcego, koło komputerowe, teatralne, plastyczne i 
inne. 

Wszystkie powyższe formy organizacji muszą być finansowane z budżetu przedszkola /dotacja 
celowa/ i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. 

Gmina Miasto Zgierz w roku szkolnym 2017/2018 finansowała następujące programy 
innowacyjne i innowacje pedagogiczne: 

Placówka Nazwa programu innowacyjnego lub innowacji pedagogicznej 

SP 1 Program innowacji: matematyczno-fizyczna Myślę i działam z fizyką i matematyką; 
Program innowacji: biologiczno-chemiczna Doświadczenie ma znaczenie - badam, obserwuję, 
wnioskuję; 
Program innowacji z języka angielskiego English for communication - język angielski inaczej 
- kultura i historia krajów anglojęzycznych; 
Program innowacji z języka francuskiego Francja w naszym mieście - działania edukacyjno-
kulturowo-komunikacyjne; 
Program innowacji z języka polskiego (1 półrocze) Bliżej mediów - działania dziennikarsko-
mediałne; 
Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej LOGIKA, LOGISTYKA I 
ALGORYTMY - wstęp do programowania; 
Programowanie robotów, 
Szachy w szkołę- nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym; 
Projekt Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych 
w zawodach przyszłości. 

SP 3 Wprowadzanie elementów j. angielskiego w klasie I c - Dwujęzyczne dzieci z wykorzystaniem 
programu Tom and Keri; 
Programy innowacyjne: e-Twinning: The Postcard Exchange, Travełłing Bear, Spring is here, 
International Christmas Tree Project, I can prepare my breakfast, It 's a monster under the Bed, 
A BOOKMARK EXCHANGE, Christmas handmade ornaments, This is ME; 
Szachy w szkole - nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym; 
Program innowacyjny Gotowanie w klasie III c. 

SP4 Tutoring Wychować człowieka mądrego; 
Szachy w szkołę - nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym; 
Projekt Zgierskie Szkoły Inkubatorem Cyfrowych Kompetencji Uczniów przydatnych w 
zawodach przyszłości. 

SP 5 Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji przydatnych w zawodach przyszłości', 
Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska; 
Projekt współpracy ze szkołą w Kostiuchnówce na Ukrainie; 
NUADU; 
Pomysłowy rok', 
Projekt nauki z platformą Duolingo; 
Eko-Wałentynki czyli kochamy recykling; 
Delma remontuje stołówki; 
Poczytajmy; 
Naródowy Program Rozwoju Czytelnictwa; 
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Godność - Wolność - Niepodległość; 
Szkolne mediacje rówieśnicze; 
Szkoła Tolerancji; 
Szachy w szkole - nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym;; 
Szkoła Niepodległej. 

SP 6 Program Er as mus+; 
Szkoła Promująca Zdrowie; 
Język migowy; 
Wychowanie fizyczne przy muzyce; 
Angielski to mus, niemiecki to plus; 
Inspiracje w sztuce; 
Bliżej teatru; 
Szachy w szkołę - nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym; 
Ty też grasz Fussbałl; 
Klasy dwujęzyczne z elementami wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru 
językowego. 

SP 8 Podjęcie działań mających na celu utworzenia klasy sportowej o profilu tenis ziemny/ tenis 
stołowy; 
Podstawy programowania w klasach I; 
Dwujęzyczne dzieci; 
Szachy w szkole - nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym; 
Z trzecioklasistami po zdrowie w języku niemieckim. 

SP 10 Angielski na świetlicy to się teraz liczy; 
Szachy w szkole - nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym; 
Dwujęzyczna szkoła; 
E- twinning; 
Projekt Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach 
przyszłości. 

SP 11 Innowacja pedagogiczna Angielski na co dzień - nauka języka anielskiego przez zabawę; 
Innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna chóru „Tęczowe Nutki" przy Szkole 
Podstawowej Nr 11 w Zgierzu; 
Program własny Terapia malej ręki. Sposób na trudności motoiyki małej; 
Szachy w szkole - nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym; 
Program autorski wychowania fizycznego w klasach IV - VI; 
Projekt Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych 
w zawodach przyszłości. 

SP 12 Stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka w wieku wczesnoszkolnym 
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych Wsparcie na starcie; 
Szachy w szkołę - nauka gry w szachy dla dzieci z kl. 1 - 2 we współpracy z Polskim Związkiem 
Szachowym; 
Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje 
pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach. 

SLO Projekt społeczny Kocham Cię Życie, realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady 
społecznej Zwolnieni z Teorii. Celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia wśród 
dzieci i dorosłych na terenie Miasta Zgierza. Realizowany był przez trzy 
uczennice Samorządowego LO w Zgierzu. Realizacja projektu odbywała się poprzez zabawę i 
naukę. Zdrowo, aktywnie, a przy tym bezpiecznie. Zorganizowano m.in. warsztaty w zgierskich 
szkołach i przedszkolach, wycieczki, teatrzyki o tematyce prozdrowotnej, konkursy, zajęcia 

^fitness i taneczne. Podczas finału realizatorki podziękowały wszystkim osobom i instytucjom, 
które wspomagały je w działaniach; 
Projekt społeczny House of Hearts, wpisujący się w ogólnopolską olimpiadę Zwolnieni z Teorii 



- akcja miała na celu zebranie pieniędzy na kosztowną operację ucznia; 
Edycja ogólnopolskiego programu Łyżwy są fajne!; 
Zorganizowanie projektów Biegaj z Trauguttem oraz Szybcy i Zgierscy - kolejne edycje. 
Pokazanie, jak można aktywnie spędzać czas, wykorzystując aplikacje komputerowe i 
nowoczesne 1T; 
Program EuroWeek - Szkota Liderów jest specjalnym projektem edukacyjnym pozwalającym 
młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej 
Europy. Uczniowie klas lb i 2b, 2c, la rozwijali najbardziej cenione w chwili obecnej 
umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Zajęcia były 
prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń 
przez szkoleniowców z Fundacji EuroWeek - stowarzyszenia posiadającego wieloletnie 
doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży. W trakcie trwania szkolenia 
wszyscy uczestnicy mieli szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu 
Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki, Azji, jak 
również międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto każdy uczestnik szkolenia miał 
możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki 
tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek. Nasi 
uczniowie spędzili pięć dni w malowniczej miejscowości Różanka biorąc aktywny udział w 
rozmaitych zajęciach, dzięki którym poznawali kulturę i obyczaje krajów takich jak Indie, 
Włochy, Kenia, Uganda, Etiopia, Łotwa, Ukraina i Azerbejdżan; 
Wdrażanie programu własnego Język angielski w biznesie podczas zajęć z uczniami klasy 2. 
Służy on zwiększeniu kompetencji językowych związanych z biznesową odmianą j. 
angielskiego, co przyczyni się do tego, że w przyszłości uczniowie będą mieć większe szanse 
na znalezienie atrakcyjnej pracy, także na rynku międzynarodowym; 
Program Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci; 
Program Odwaga to rozwaga - poszerzenie wiedzy u uczniów na temat AIDS; 
Program Nie poddawaj się, przezwyciężysz kryzys - uczący młodzież jak radzić sobie w 
sytuacjach trudnych; 
Ratujmy wzrok dzieciom; 
Program doradztwa zawodowego; 
Bezpieczna więź - Łódzka kampania profilaktyczna przeciw cyberprzemocy, promująca 
bezpieczne zachowania w sieci; 
Projekt innowacyjny Zrozumieć prawo - w ramach programu edukacyjnego odbywają się 
zajęcia z młodzieżą na lekcjach rozszerzenia wos-u w klasach 3b i 3d (Innowacyjny 
program edukacji we współpracy z adwokatem i Sądem Rejonowym w Zgierzu w ramach 
programu edukacyjnego Prawo na co dzień); 
4 edycja Biegaj z Trauguttem - Szybcy i Zgierscy 3. Dla przypomnienia pobiliśmy rekordy: po 
raz pierwszy mieliśmy ponad 200 uczestników, przebiegliśmy ponad 11,5 tys. Kilometrów i 
spaliliśmy prawie 850 tys. Kalorii! Nagrodami dla zwycięzców są zegarki, a także 50 koszulek 
funkcyjnych z logo rywalizacji (ufundowanych w ramach ogólnopolskiego programu 
grantowego Lider Animator - Obudź Swoje Ciało stworzonego przez Fundację Aktywności 
Fizycznej i Zdrowia „Sport Support" w partnerstwie z Fundacją Coca-Cola); 
Program Innowacyjnego Wdrożenia Programowania w Szkołach - rozpoczęcie nauki 
programowania na poziomie podstawowym w klasach pierwszych z informatyki; 
Autorski program nauczania Nordic Walking - zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na 
świeżym powietrzu z nastawieniem na rekreację i „sporty całego życia"; 
Program siatkarski na zajęciach SKS; 
Podpisanie umowy w ramach projektu edukacyjnego z Umed w Łodzi - projekt 3 letni; 
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu edukacyjnego Edukacja medialna w kl. 2b i 
2d, poszerzenie i popularyzacja wiedzy z zakresu publicystyki, rozwijanie kompetencji 
medialnych. Przygotowanie przez uczniów zwieńczający projekt teatralny; 
Realizacja autorskiego programu z ekologii w klasach 2 i 3; 
Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Łódzką - projekt edukacyjny dla klas 
biologiczno-chemicznej - realizacja ćwiczeń laboratoryjnych. 



Sukcesy szkól w olimpiadach i konkursach: 

Placówka Nazwa konkursu / zawodów Zasięg Wynik 

SP 1 Kangur Matematyczny (Toruń) międzynarodowy 2 wyróżnienia 
Konkurs na prezentację „Poznajemy Słowację" 
(Warszawa) 

ogólnopolski wyróżnienie 

Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego - Olimpus 
(Poznań) 

ogólnopolski 5 laureatów 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki wojewódzki 2 laureatów 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Muzyki wojewódzki 2 laureatów 
Wojewódzki Konkurs Fascynująca Fizyka wojewódzki laureat 
„Zawodowiec 2018" wojewódzki wyróżnienie 
II Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości mniej 
znanej „Słowa jak promienie" (Aleksandrów Łódzki) 

wojewódzki III miejsce 

VII Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Jem smacznie, 
zdrowo i kolorowo" 

wojewódzki II miejsce 

Konkurs gastronomiczny „Smaki Francji" wojewódzki II miejsce 
Konkurs „La Tour Eiffel Autrement" wojewódzki II miejsce 
Konkurs piosenki francuskiej „Plein Chant" wojewódzki II miejsce 

wyróżnienie 

Powiatowy Maraton Zdrowego Żywienia w Szkole 
Podstawowej w Słowiku 

powiatowy II miejsce 

X Powiatowy Konkurs Ortograficzny 2018 Aleksandrów 
Łódzki 

powiatowy dwa I miejsca 
indywidualnie, 
drużynowo I 
miejsce 

„Mój zawód - moja pasja" powiatowy I, II, III miejsce 
Konkurs poetycki organizowany przez LO im. S. Staszica powiatowy I miejsce 

wyróżnienie 
Konkurs „Cuda stworzone przez naturę" powiatowy I miejsce 
XI edycja Złotego Pióra w ramach Złotej Wiosny miejski II miejsce 
Międzyszkolny Konkurs „Zagrożenia w sieci" miejski I miejsce 
Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową miejski wyróżnienie 
Konkurs na Kartkę Wielkanocną miejski I nagroda 
Zgierz w słowach zaklęty - konkurs poetycki miejski 2 wyróżnienia 
Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt powiatowy I miejsce 

\ 
rejonowy 
wojewódzki 

I miejsce 
III miejsce 

* 
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Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w sztafetach pływackich powiatowy I miejsce 
dziewczęta rejonowy II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w piłkę koszykową powiatowy II miejsce 
dziewczęta, 
IV miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w piłkę siatkową Powiat I miejsce 
plażową (Zgierz, Stryków) rejon dziewczęta, 

województwo III miejsce 
chłopcy; 
I miejsce 
dziewczęta 
VII miejsce 
dziewczęta 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w piłkę siatkową powiatowy II miejsce 
dziewczęta 
IV miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w badmintonie powiatowy I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w sztafetowych Biegach powiatowy dziewczęta: IV 
Przełajowych miejsce 

chłopcy: 
11 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w unihokeju powiatowy Dziewczęta: II 
miejsce 
Chłopcy: IV 
miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w szachach powiatowy IV miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w tenisie stołowym powiatowy II miejsce 
dziewczęta rejonowy II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w piłce nożnej powiatowy IV miejsce 
chłopców 
Turniej o Bezpieczeństwie w ruchu drogowym powiatowy IV miejsce 

Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej - Ewangelia wojewódzki III miejsce 
św. Marka (Łódź) 

Konkurs religijno-plastyczny " Mój Anioł Stróż" miejski wyróżnienie 

Konkurs historyczny „Ważne Rocznice Historyczne" miejski II miejsce 

Festiwal krajów anglojęzycznych powiatowy wyróżnienie -
część artystyczna praca 

plastyczna, 
wyróżnienie -
w konkursie 
wokalnym 

Sport z Mikołajem miejski II miejsce 

Igrzyska sportowe „5 milionów" kl. 1-3 powiatowe III miejsce 

Swierszczykowe wierszyki miejskie I, II miejsce 

Kangur - klasa III m iędzynarodo wy wyróżnienie 

Kangur \klasy IV-VI międzynarodowy wyróżnienie 

„Anioły t^ż czytają" miejski I miejsce 



Master Chef Kids miejski wyróżnienie 

Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa miejski wyróżnienie 

Konkurs plastyczno-literacki „ Zwierzaki bohaterowie 
naszych lektur" 

miejski I, II miejsce 

Konkurs plastyczny „Polska za 100 Lat widziana oczami 
dziecka" 

miejski I, II miejsce 

Konkurs plastyczny na najpiękniejszego jeża miejski III miejsce 
Złota Maska „Moja Klasa, moja Kraina" miejski udział 
Konkurs „Bezpieczna szkoła" ogólnopolski wyróżnienie 
Matematyczny „Czar Par" Miejski II miejsce 
Mistrzostwa Zgierskie Szkół Podstawowych w unihokeju miejski II miejsce 
Orlikowa Liga Mistrzów w mini piłce ręcznej powiatowy 

rejonowy 
I miejsce-
chłopcy 
II miejsce 
chłopcy 

Orlikowa Liga Mistrzów w mini piłce ręcznej powiatowy 
rejonowy 

I miejsce-
dziewczęta 
I miejsce 
dziewczęta 

Orlikowa Liga Mistrzów w mini piłce ręcznej (Szczawin) wojewódzki IV miejsce -
dziewczęta 

Igrzyska Dzieci w piłce koszykowej miejski II miejsce 
chłopcy 
II miejsce 
dziewczęta 

Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej miejski II miejsce 
chłopcy 

Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej miejskie 
powiat 

I miejsce 
dziewczęta 
II miejsce 
dziewczęta 

Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym miejski III miejsce 
chłopcy 
III miejsce 
dziewczęta 

Sztafety pływackie - Stacja Nowa Gdynia miejski II miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Zgierskie Szkół Podstawowych Gry i Zabawy 
dla klas I-IV 

miejski III miejsce 

Ogólnopolski konkurs z języka polskiego (kl. IV i VI) ogólnopolski XII miejsce 
Konkurs plastyczny o Złotą Paletę miejski I miejsce 
„Mówię i rozumiem świat" wojewódzki 

Konkurs 
logopedyczny 

I miejsce wśród 
klas 4-6 

SP 3 Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Superteam" międzyszkolny V miejsce 
-

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „We are the 
\ 

Champions" 
międzyszkolny IV miejsce 
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Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „The 79est 
team" 

międzyszkolny III miejsce 

Miejski Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas IV-VI miejski I miejsce 

XXVII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz 
Ortografii 2018 

międzyszkolny 2 wyróżnienia 

Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Literacki „Skarbiec 
wyobraźni" 

międzyszkolny 1 miejsce 
2 wyróżnienia 

„Złote Pióro" międzyszkolny I miejsce 

Ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II -
Papież poeta" 

międzyszkolny III miejsce 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur jeden szczebel 
międzynarodowy 

2 wyróżnienia 

Konkurs Ogólnopolski „Alfik matematyczny" ogólnopolski wyróżnienia 

Międzyszkolny konkurs „Poznajemy liczby" międzyszkolny wyróżnienie 

Międzyszkolny Konkurs „Myślenie w cenie" międzyszkolny wyróżnienie 

Międzyszkolny Konkurs „Matematyczny czar par" międzyszkolny wyróżnienia 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny" międzynarodowy wyróżnienie 

Konkurs graficzny „Czerń i Biel - Niesamowite szachy" 
MOK w Zgierzu 

miejski nagroda 
wyróżnienie 

Szopka Bożonarodzeniowa 
MOK w Zgierzu 

miejski nagroda 

Kartka wielkanocna 
MOK w Zgierzu 

miejski nagrody 
wyróżnienia 

"Zwierzaki - bohaterowie naszych lektur" międzyszkolny nagrody 

„Podróż 2118" SEM w Zgierzu miejski nagrody 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza" ogólnopolski nyróżnienie 

Łódzki konkurs fotograficzno- plastyczny „Patrząc na 
świat oczyma Św. Franciszka" 

międzyszkolny II miejsce 

„Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" - drużyna powiatowy II miejsce 

Srebrna Paleta w konkursie Złota Wiosna Organizator 
MOK w Zgierzu 

miejski 11 miejsce 

Międzyszkolny Konkurs „Ananasy z czwartej klasy" międzyszkolny II miejsce 

Konkurs Plastyczny o Św. Janie Pawle II. „Jan Paweł II -
Przyjaciel dzieci i młodzieży" 

międzyszkolny II miejsce 

Konkurs Kulinarny „Dziecięcy Master Chef' miejski I miejsce 

„Już wiem, umiem, potrafię" międzyszkolny I miejsce 

Pora dla recytatora, czyli zegar tyka w rytm wierszyka międzyszkolny wyróżnienie 

Świerszczykowe wierszyki miejski I, II miejsce 

Konkurs BJtlP - konkurs plastyczny wojewódzki wyróżnienie 

Czwartki Lekkoatletyczne międzyszkolny I, II, III miejsce 
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Zawody tenisa stołowego 
z okazji Święta Niepodległości 

międzyszkolny I, II, III miejsce 

Mistrzostwa Zgierza 
w Tenisie Stołowym 

miejski II, III miejsce 

Mistrzostwa Zgierza 
w siatkówce dziewcząt 

miejski III miejsce 

Mistrzostwa Zgierza 
w siatkówce chłopców 

miejski II miejsce 

Zawody tenisa stołowego miejski I, III, V miejsce 
Indywidualne Mistrzostwa Zgierza w Tenisie Stołowym miejski I, II, III miejsce 
Mistrzostwa Zgierza w Piłce Nożnej miejski II miejsce 
Igrzyska dzieci- mistrzostwa Zgierza szkół podstawowych 
w mini-piłce siatkowej „czwórek"- dziewcząt 

miejski III miejsce 

Igrzyska dzieci - mistrzostwa Zgierza w pływaniu 
drużynowym dziewcząt - konkurencje indywidualne 

miejski II miejsce 

Igrzyska dzieci - mistrzostwa Zgierza w pływaniu 
drużynowym chłopców 

miejski I miejsce 

Igrzyska dzieci - mistrzostwa Zgierza w pływaniu 
drużynowym chłopców - konkurencje indywidualne 

miejski III miejsce 

Igrzyska dzieci - mistrzostwa Zgierza w pływaniu 
drużynowym chłopców - konkurencje indywidualne 

miejski I miejsce 

Igrzyska dzieci - Mistrzostwa Zgierza Szkół 
Podstawowych w piłce nożnej „6" chłopców 

miejski 11 miejsce 

Igrzyska dzieci - mistrzostwa powiatu w pływaniu 
drużynowym chłopców - konkurencje indywidualne 

powiatowy II miejsce 

Igrzyska dzieci- mistrzostwa Zgierza szkół 
podstawowych w mini-piłce siatkowej „czwórek" 
dziewcząt 

miejski III miejsce 

SP 4 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Łąka" międzyszkolny II miejsce 
Międzyszkolny Turniej "Bezpieczne wakacje 2018" międzyszkolny I miejsce 
„Objawienia w Fatimie" - konkurs międzyszkolny międzyszkolny I miejsce - 2 

uczniów, 
II, III miejsce 

„Najładniejszy różaniec" - konkurs 
Międzyszkolny 

międzyszkolny II miejsce, 
III miejsce -
dwóch uczniów 

„Tylko orły" - międzyszkolny konkurs recytatorski o 
Kardynale Wyszyńskim 

międzyszkolny laureat 

„Swierszczykowe Wierszyki" powiatowy I miejsce -
nominacja 
do finału 
wojewódzkiego 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny MDK Ozorków,, Mały 
Książę w mojej wyobraźni" 

ogólnopolski 11 miejsce 

"Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zwierzaki 
bohaterowie naszych lektur" 

międzyszkolny 
i 

I, II miejsce 
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Międzyszkolny konkurs plastyczny „Mój anioł stróż" międzyszkolny II miejsce, 
III miejsce - 2 
uczniów 

Wojewódzki Konkurs My Winter holidays zorganizowany 
w Lodzi przez Szkołę Kornelówka 

wojewódzki III miejsce 

Indywidualne biegi przełajowe miejski 
powiatowy 

I miejsce w 
Zgierzu 
III miejsce w 
powiecie 

Sztafetowe biegi przełajowe miejski 
powiatowy 

I miejsce w 
Zgierzu 

Łyżwiarstwo szybkie 
SHORT TRACK (w kategorii dziewcząt) 

miejski 
powiatowy 

II miejsce w 
Zgierzu 
II miejsce w 
powiecie 

Łyżwiarstwo szybkie 
SHORT TRACK (w kategorii chłopców) 

miejski 
powiatowy 

II miejsce w 
Zgierzu 
II miejsce w 
powiecie 

Pływanie drużynowe dziewcząt miejski I miejsce w 
Zgierzu (styl 
dowolny) 
III miejsce w 
Zgierzu (styl 
dowolny) 
drużynowo III 
miejsce w 
Zgierzu 

Czwartki lekkoatletyczne -
eliminacje miejskie 

miejski I miejsce w 
Zgierzu w 
swojej 
konkurencji. 
Awans do 
Ogólnopolskieg 
o Finału 
Czwartków 
Lekkoatletyczn 
ych 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego Szkół Podstawowych w 
Mini-piłce Siatkowej „Czwórek" Dziewcząt i Chłopców powiatowy V miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w Pływaniu 
Drużynowym 

powiatowy I, II, III miejsce 
indywidualnie, 
III miejsce 
drużynowo 

Mistrzostwa Miasta i Gminy Zgierza w tenisie stołowym 
"W zdrowym ciele, zdrowy duch" 

międzyszkolny II, III miejsce 
indywidualnie 

„Myślenie w cenie" w SP11 

\ 

międzyszkolny II miejsce 
III miejsce - 2 
uczniów 
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„Poznajemy Liczby" międzyszkolny 111 miejsce 
Międzyszkolny konkurs literacki „Skarbiec wyobraźni" międzyszkolny III miejsce 

Międzyszkolny konkurs ortograficzny - SP nr 11 międzyszkolny III miejsce 
Ogólnopolski konkurs literacki 
„Chodź, opowiem ci bajkę..." 

ogólnopolski II miejsce 

„Pora dla recytatora, czyli zegar tyka w rytm wierszyka", 
międzyszkolny konkurs recytatorski 

międzyszkolny I miejsce 

Konkurs recytatorski „Swierszczykowe wierszyki" etap miejski laureat 

Międzyszkolny konkurs „Jestem uczestnikiem ruchu 
drogowego" 

międzyszkolny I miejsce 

„Już wiem, umiem, potrafię" miejski II miejsce 

SP 5 „Kangur matematyczny" międzynarodowy wyróżnienie 

„Zdrowo jem, więcej wiem" ogólnopolski I miejsce w 
Zgierzu 

Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom" 

ogólnopolski III, IV miejsce 

Regionalny przegląd chórów w ramach ogólnopolskiego 
programu Śpiewająca Polska (Łódź) 

ogólnopolski Złote Pasmo 
oraz 
wyróżnienie 
specjalne 

Konkurs przyrodniczy PANDA ogólnopolski wyróżnienie 
„Łamaniec ortograficzny" ogólnopolski I miejsce 

wyróżnienie 
Konkurs chórów Kolęd i Pastorałek (Łódź) ogólnopolski II miejsce 
Konkurs języka polskiego i ortografii „Leon" ogólnopolski IV, VII, X, XI 

miejsce 
Maraton Czytelniczy (Gdańsk) ogólnopolski I miejsce 

Turniej 5 Milionów wojewódzki 11 miejsce 
Łódzki konkurs plastyczny „Palma wielkanocna" regionalny I miejsce 
Konkurs „Bajkowa zakładka" powiatowy wyróżnienie 
Konkurs fotograficzno - czytelniczy „Sleeveface 
niekonwencjonalny portret książki" 

powiatowy I miejsce 

Konkurs recytatorski „Jan Paweł 11" powiatowy wyróżnienie 
Konkurs plastyczny „Anioły też czytają" powiatowy I miejsce w 

kategorii 
oryginalność, 
III miejsce, 
II miejsce w 
kategorii 
samodzielność, 
wyróżnienie 

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II - przyjaciel dzieci i 
młodzieży" 

powiatowy I miejsce 

/ 

Mistrzostwa Zgierza i Powiatu w Badmintonie 

\ 

\ 

powiatowy 

/ 

II miejsce 
dziewczynki, 
III miejsce 
chłopcy 
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Konkurs sportowy dla klas 1 - III „Sport z Mikołajem" miejski I miejsce 

„Pora na recytatora, czyli zegar tyka w rytm wierszyka" miejski II miejsce, 
wyróżnienie 

Konkurs recytatorski „Świerszczykowe wierszyki" miejski I miejsce, 
wyróżnienie 

Konkurs Literacki „Opowiem o mojej Polsce" miejski Brązowe Pióro, 
III miejsce 

II Festiwal piosenki religijnej miejski wyróżnienie 

Konkurs historyczny „Ważne rocznice historyczne" miejski I miejsce 

Konkurs języka angielskiego „November leaf' miejski I, II miejsce 

„Tradycje wielkanocne - zaczaruj przedmiot codziennego 
użytku w ozdobę świąteczną" 

miejski wyróżnienie 

Konkurs przyrodniczo - społeczny miejski wyróżnienie 

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego miejski IV miejsce 

Międzyszkolny konkurs wiedzy ogólnej „Już wiem, 
umiem, potrafię" 

miejski I miejsce 

Konkurs plastyczny „Barwy Wielkanocy" miejski Wyróżnienie 

Międzyszkolny konkurs wiedzy „Ananasy z 4 klasy" miejski I miejsce 

Międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas 5 „Główka 
pracuje" 

miejski III miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Literacki „Skarbiec Wyobraźni" miejski Wyróżnienie 

Międzyszkolny konkurs wiedzy przyrodniczej miejski I miejsce 

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „SuperTeam" miejski I miejsce 

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „We are the 
champions" 

miejski II miejsce 

Mistrzostwa Zgierza w Biegach Przełajowych miejski indywidualnie I 
miejsce 
dziewczynki 
(kl. 4), 
indywidualnie I 
miejsce 
dziewczynki 
(kl. 5-6), 
indywidualnie 1 
miejsce 
chłopcy (kl. 4), 
indywidualnie 
11 miejsce 
chłopcy (kl. 5-
6), 
sztafeta 11 
miejsce 
dziewczynki, 
sztafeta II 
miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Zgierza w Unihokeju 

\ 

miejski III miejsce 
dziewczynki, 
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III miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Zgierza w Piłce Ręcznej miejski III miejsce 
dziewczynki, 
III miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Zgierza - Turniej z Mikołajem miejski I miejsce (kl. 1-
4) 

Mistrzostwa Zgierza w Piłce Nożnej miejski I miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Zgierza w zawodach pływackich miejski II miejsce 
dziewczynki, 
II miejsce 
chłopcy 

Zawody pływackie klas IV na Nowej Gdyni miejski III miejsce 

Mistrzostwa Zgierza w piłce koszykowej miejski III miejsce 
dziewczynki, 
III miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Zgierza w czwórboju lekkoatletycznym miejski II miejsce 
dziewczynki, 
II miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Zgierza klas IV w Piłce Nożnej miejski II miejsce 
chłopcy 

Mistrzostwa Zgierza w piłce nożnej miejski III miejsce 
dziewczynki, 
III miejsce 
chłopcy 

Turniej „Bezpieczne wakacje" klasa IV-VI miejski I miejsce 

SP 6 Konkurs Piosenki Religijnej "Otwórzcie Drzwi 
Chrystusowi i jego Matce" 

miejski I miejsce 

Wojewódzki Konkurs Historyczny (Łódź) wojewódzki laureat i 
finalista 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (Łódź) wojewódzki Finalista 

Konkurs ortograficzny z języka niemieckiego Diktaprofi 
(Łódź) 

miejski Finalista 

VI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego powiatowy I miejsce 
Konkurs „Spelling Bee" (Łódź) miejski II miejsce 

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych 
(Aleksandrów Łódzki) 

powiatowy I miejsce 

„Mistrzostwa Szaradziarskie" ogólnopolski I, II miejsce 

Powiatowy Konkurs Informatyczny powiatowy I miejsce 
drużynowo i 
indywidualnie 

Mistrzostwa Rejonowych w unihokeju chłopców rejonowy III miejsce 

Powiat owy Turniej piłki nożnej chłopców „Tymbark" powiatowy IV miejsce 

Futsal chłopców - „Sport z Mikołajem" miejski / I miejsce 
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Mistrzostwa Zgierza w Kartingu Halowym w kat. „5" i kat. 
„9" (Łódź) 

miejski dwa I miejsca 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego IMS w piłce ręcznej 
dziewcząt 

powiatowy II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego IMS w unihokeju 
chłopców 

powiatowy I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego IMS w unihokeju 
dziewcząt 

powiatowy II miejsce 

Półfinał Wojewódzki IMS w unihokeju chłopców 
(Uniejów) 

wojewódzki III miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego IMS piłka nożna 
chłopców 

powiatowy II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego IMS w piłce koszykowej 
chłopców 

powiatowy II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego IMS w piłce ręcznej 
chłopców 

powiatowy 11 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego IMS w Short Track 
chłopców 

powiatowy II miejsce 

Turniej Piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora SP6 powiatowy I miejsce 

Mistrzostwa Zgierza Szkół Podstawowych w Kartingu 
Halowym 

miejski 1 miejsce 
drużynowo 
I i II 
indywidualnie 

1 miejsce 
drużynowo 
I i II 
indywidualnie 

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych 

powiatowy III miejsce 

IX Biegowy Memoriał Władysława Lisieckiego pod 
patronatem byłej wybitnej lekkoatletki Ireny Szewińskiej 

miejski III miejsce 

Turniej Bezpieczne Wakacje organizowany przez 
Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego 

miejski I miejsce 

Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej miejski 
powiatowy 

I miejsce 
III miejsce 

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"(klasa Ib) 
(Aleksandrów Łódzki) 

powiatowy 11 miejsce 

Mistrzostwa w piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta 
Zgierza 
(klasa Ib) 

miejski I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego - Igrzyska Dzieci w 
Short Track chłopców 

powiatowy II miejsce 

Ogólnopolski festiwal wokalny „Młodych Bajanie2018" ogólnopolski II miejsce 

„Płynąca Kolęda" wojewódzki Udział 

Złota Nutka miejski I miejsce 

Srebrna Nutka miejski 11 miejsce 

Brązowa Nutka miejski III miejsce 

16 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne 
Spojrzenie" o temacie przewodnim" Tajemnice błękitnej 
planety" 

międzynarodowy Wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs plastyczny organizowany przez 
MDK w Ozorkowie „Mały książę w mojej wyobraźni" 

ogólnopolski I miejsce 



Powiatowy Festiwal Krajów Anglojęzycznych 
Część artystyczna-plastyczna 

powiatowy I miejsce 
Wyróżnienie 

I Powiatowy Konkurs „Naturalnie, Smacznie, Zdrowo" powiatowy I miejsce 
3 wyróżnienia 

Konkurs na najlepszy poster „Suplementacja - niezbędna 
czy niepotrzebna" (Łódź) 

miejski I miejsce 

SP 8 „Złota maska"; „Złota nutka" powiatowy I, II miejsce 

„Zgierz ma talent" miejski I miejsce 

„Chemia i fizyka w obiektywie" powiatowy I, III miejsce 

Konkurs Teatralny „API - PAPLI" powiatowy III miejsce 

Mistrzostwa Miasta i Gminy Zgierz 
w tenisie stołowym 

miejsko - gminny I, II, III miejsce 

Olimpiada przedmiotowa - Wiedza 
o społeczeństwie 

wojewódzki I miejsce 

Konkurs Recytatorski Twórczości Mniej Znanej wojewódzki II miejsce 

Konkurs Twórczości „Technicznej - Mistrz Techniki To 
Ja" 

wojewódzki I, 11 miejsce 

Piłka nożna dziewcząt półfinały 
wojewódzkie 

II miejsce 

IV Ogólnopolski Konkurs Inscenizacji w Języku 
Niemieckim „ Deutsche Biihne" 

ogólnopolski I miejsce 

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji „Zdrowego 
Stylu Życia" 

ogólnopolski Finalista 

Olimpiada Języka Angielskiego „Olimpusek" ogólnopolski Laureat 

SP 10 XX Wojewódzki Konkurs Poetycki im. K.K. Baczyńskiego wojewódzki Wyróżnienie 

II Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości Mniej 
Znanej "Słowa jak promienie" organizowany przez WODN 
w Zgierzu 

wojewódzki Wyróżnienie 

Powiatowym Konkursie Recytatorskim WENA powiatowy II miejsce 

Konkurs poetycki „Zgierz w słowach zaklęty..." 
organizowany przez WODN w Zgierzu 

miejski III miejsce 

Miejskim Konkursie Literackim „Złote Pióro" MOK miejski II miejsce 

Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR międzynarodowy nagroda 
wyróżnienie 

Szkolny Konkurs czytelniczy „ Mistrz pięknego czytania" 
organizowany przez bibliotekę szkolną 

szkolny III miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Mistrz 
Matematyki" dla klas trzecich organizowany przez Szkołę 
Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku 

międzyszkolny II miejsce 
II miejsce 

XX edycja Międzyszkolnego Konkursu dla 
Trzecioklasistów OMNIBUS 2018 , organizator Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Zgierzu 

międzyszkolny I miejsce i tytuł 
Omnibusa 

/ / 
/ 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 
Europejski 2018. 

międzynarodowy 5 wyróżnień 
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Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
szóstych „Myślenie w cenie" 

międzyszkolny I miejsce 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
piątych „Główka pracuje" 

międzyszkolny I miejsce 
drużynowo 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
czwartych „Przez zabawę do wiedzy" 

międzyszkolny III miejsce 
drużynowo 

Konkurs „Już wiem, umiem, potrafię" międzyszkolny II miejsce 

Wewnątrzszkolny Konkurs „Mistrz pięknego czytania" wewnątrzszkolny I, II miejsce 
Wyróżnienie 

Konkurs recytatorski: „Świerszczykowe wierszyki", MOK miejski I, II miejsce 

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego dla klas 5-6 
" Best at English" 

wewnątrzszkolny I miejsce (kl. 
6a) 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 
MATEMATYCZNY 

międzynarodowy Wyróżnienie 

Szkolny Konkurs czytelniczy „ Mistrz pięknego czytania" 
organizowany przez bibliotekę szkolną 

wewnątrzszkolny Wyróżnienie 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Mistrz 
Matematyki" dla klas trzecich organizowany przez Szkołę 
Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku 

międzyszkolny I miejsce 

Międzyszkolny konkurs literacki organizowany przez 
Bibliotekę Miejską w Zgierzu 

międzyszkolny 1, II, III miejsce 

Międzyszkolny konkurs poetycki organizowany przez SP 
12 w Łodzi 

międzyszkolny 1 miejsce 
2 wyróżnienia 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „ Jan Paweł 11 -
papież - poeta" 

międzyszkolny Udział 

Konkurs „Moje Miasto, Moja Rodzina" organizowany w 
SP 10 po raz XVI 
Mistrz pięknego czytania" wewnątrzszkolny I, II miejsce 

Wyróżnienie 

Konkurs logopedyczny „ Szeleszczące , świszczące i 
syczące głoski" 

II miejsce 

Konkurs Matematyczny OMNIBUS II miejsce 

Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 
2018 

międzynarodowy Wyróżnienie 

Konkurs na kartkę wielkanocną „Barwy wielkanocne", 
MOK 

miejski Laureat 

„Najpiękniejsza palma wielkanocna" międzyszkolny Wyróżnienie 

Konkurs międzyszkolny „Najpiękniejszy Jeż" międzyszkolny Laureat 

Konkurs „Wiosenne drzewo" 1 miejsce 
Wyróżnienie 

Zewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla świetlic "Lubię 
zimę" 

międzyszkolny 11, III miejsce 
Wyróżnienie 

Szkolny Konkurs Plastyczny „Wiosenne drzewko" szkolny II miejsce 

Szkolny Konkurs w zbieraniu makulatury szkolny klasa zajęła I 
miejsce 

Szkolny konkurs plastyczny „Jestem tym, co jem" szkolny I miejsce 
Wyróżnienie 

Konkurs logopedyczny I miejsce 
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Wyróżnienie 

SP 11 Złota Wiosna 2018 miejski I miejsce 
/Złota Nutka/ 

Złota Wiosna 2018 miejski III miejsce 
/Brązowa 
Nutka/ 

Złota Wiosna 2018 "Opowiem o mojej Polsce" miejski III miejsce 
/Brązowa 
Paleta/ 

Międzyszkolny konkurs poezji angielskiej miejski II, II III 
miejsce 

Mistrzostwa Zgierza w piłce koszykowej dziewcząt miejski 11 miejsce 

Międzyszkolny konkurs matematyczny kl. 111 miejski I, II miejsce 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Koszykówka powiatowy III miejsce 

„Sport z Mikołajem" miejski III miejsce 

Międzyszkolny konkurs ortograficzny miejski I, II miejsce 

Międzyszkolny konkurs „Jestem uczestnikiem ruchu 
drogowego" 

miejski II miejsce 

Międzyszkolny konkurs plastyczny "Jesień w kroplach 
deszczu" 

miejski I, III, IV 
miejsce 

Międzyszkolny konkurs na szopkę bożonarodzeniową miejski I, II, III miejsce 

Konkurs literacki „Skarbiec Wyobraźni" miejski II miejsce 

Międzyszkolny konkurs „Omnibus - wiem wszystko" miejski 11 miejsce 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Memory 
Master" 

ogólnopolski laureaci 
II i III stopnia 

Ogólnopolska Kampania „ Zachowaj 
trzeźwy umysł" 

ogólnopolski 6 wyróżnień 

SP 12 Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej wojewódzki V miejsce 
(badminton) 

Półfinał Igrzysk Młodzieży szkolnej wojewódzki IV miejsce 
(piłka nożna) 

Półfinał Igrzysk Młodzieży Szkolnej wojewódzki III miejsce 
(sztafeta 
pływacka) 

Finał Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej powiatowy II miejsce (mini 
piłka 
koszykowa 
dziewcząt) 

Finał Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej powiatowy III miejsce 
(sztafeta 
pływacka 
chłopców) 

Finał Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej powiatowy 1 miejsce 
(Shortrack 
dziewcząt) 

"Finał Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej powiatowy V miejsce 
(czwórbój 



lekkoatletyczny 
dziewcząt i 
chłopców) 

Finał Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej powiatowy Tenis stołowy 
dziewcząt i 
chłopców 

W klasyfikacji końcowej Igrzysk uczniowie SP 12 zajęli 2 miejsce w rywalizacji powiatowej oraz 
1 miejsce w rywalizacji miejskiej 

SLO Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym ogólnopolski laureatka etapu 
okręgowego/ 
awans do etapu 
centralnego 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym ogólnopolski awans do etapu 
okręgowego 

Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci" ogólnopolski Wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy ogólnopolski I miejsce 

41 Olimpiada z języka niemieckiego, eliminacje okręgowe ogólnopolski udział 

Explorers Festival wojewódzki Udział 

Olimpiada Biologiczna na szczeblu szkolnym / 
wojewódzkim 

ogólnopolski Udział 

XXIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu wspaniałych" 

ogólnopolski I miejsce w 
powiecie 

Olimpiada Języka Niemieckiego - etap wojewódzki ogólnopolski Udział 

XII Konkurs Wiedzy o Patronach Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

powiatowy I miejsce 

Konkurs z matematyki na PL „W świecie matematyki" wojewódzki Udział 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej kwalifikacja na etapie 
okręgowym 

ogólnopolski Udział 

Udział uczniów w Konkursie Województwo w Sercu 
Polski 

wojewódzki Udział 

Olimpiada z Języka Angielskiego na etapie szkolnym szkolny Udział 

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym miejski 1 miejsce 

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX pod 
patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ogólnopolski Wyróżnienie 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny powiatowy I miejsce 

Ogłoszono ranking Szkół Kompetencji Przyszłości 2018-SLO im. R. Traugutta w Zgierzu 
znalazło się na wysokim 13 miejscu. W roku szkolnym 2017/18 ponad 8 tysięcy uczniów z 900 
szkól ponadgimnazjalnych zainicjowało swój autorski projekt społeczny w pierwszej praktycznej i 
zespołowej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii". Uczniowie zrealizowali łącznie prawie 300 projektów, 
które przyniosły korzyść ponad 2 min Polaków. Były to prawdziwe kampanie społeczne, wydarzenia 
publiczne, zbiórki charytatywne czy projekty technologiczne. Ranking przedstawia 140 szkół, 
których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji 
czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą im nie tylko poradzić sobie na 
rynku pracy i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne. 
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że Samorządowe Liceum Ogólnokształcące 
imuJŁ 'Traugutta w Zgierzu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu 
Szkól Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 



IX Memoriał Władysława Lisieckiego w Biegach 
Przełajowych 

powiatowy I m-ce dziewcząt i 
chłopców w 
kategoriach 
drużynowych, 
II m-ce w kategorii 
indywidualnej 
I miejsce; 
II miejsce: 
III miejsce; 
I miejsce drużynowo 
w kategorii 
dziewcząt 

Udział w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w 
Indywidualnych Biegach Przełajowych Licealiada powiatowy 

Udział 

Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar 
Prezesa ZTKKF 

powiatowy II miejsce 

Licealiada - Mistrzostwa Pow. Zgierskiego w 
Indywidualnych Biegach Przełajowych „Malinka" Zgierz powiatowy III miejsce 

Licealiada - Mistrzostwa Pow. Zgierskiego w 
Sztafetowych Biegach Przełajowych MOSiR Aleksandrów 
Łódzki 

powiatowy III miejsce 

Licealiada - Mistrzostwa Pow. Zgierskiego w Piłce 
Ręcznej dziewcząt powiatowy Udział 

Licealiada - Mistrzostwa Pow. Zgierskiego w Piłce 
Ręcznej chłopców powiatowy Udział 

Family Cup - amatorskie zawody pływackie wojewódzki Udział 

Udział w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w 
Drużynowych Biegach Przełajowych Licealiada 2017/2018 powiatowy Udział 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w koszykówce 
chłopców, LICEALIADA 2017/2018 powiatowy VI miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w piłce nożnej 
chłopców, LICEALIADA 2017/2018 powiatowy IV miejsce 

klasyfikacja drużynowa w pływaniu drużynowym 
chłopców - Mistrzostwa Powiatu powiatowy II miejsce 

BIEG SZTAFETOWY powiatowy II miejsce 

Biegi indywidualne: 
STYL DOWOLNY 
STYL KLASYCZNY 
STYL GRZBIETOWY 
STYL MOTYLKOWY 

powiatowy 

II miejsce 
III miejsce 
III miejsce 
III miejsce 
III miejsce 
IV miejsce 

klasyfikacja drużynowa w pływaniu drużynowym 
chłopców - Półfinał wojewódzki, LICEALIADA 
2017/2018 

powiatowy III miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w sztafetach pływackich 
w Zgierzu 

powiatowy I miejsce 

Mistrzostwa Rejonu w sztafetach pływackich w Ozorkowie powiatowy II miejsce 

l^istrzostwa Powiatu Zgierskiego w piłce koszykowej powiatowy IV miejsce 

X^XV Bieg o Srebrne Czółenko Włókniarskie powiatowy I miejsce 



Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole 
Od kilku lat obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania działaniami profilaktycznymi, 
adresowanymi zarówno do dzieci z przedszkoli, jak również dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
Zarówno statystyki dotyczące używania przez nieletnich alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych, aktów agresji, przestępczości jak i codzienne obserwacje sytuacji na ulicach 
i osiedlach naszych miast potęgują niepokój dorosłych. Wiele instytucji i placówek 
budżetowych oraz samorządowych, w tym również szkoły i przedszkola, zostały zobowiązane 
ustawowo do prowadzenia działań zapobiegawczych. Ustawa o zapobieganiu narkomanii, 
wychowaniu w trzeźwości czy o zdrowiu psychicznym zawiera delegacje dla różnych resortów, 
zobowiązując je do wdrażania programów prewencyjnych. 

Praca wychowawcza w roku szkolnym 2017/2018 przebiegała na podstawie diagnozy potrzeb 
uczniów i wychowanków z zastosowaniem procedur prawa oświatowego. Działalność 
profilaktyczna w szkołach obejmowała obszar profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa 
uczniów, zdrowego stylu życia, zapobiegania przemocy i agresji, zagrożeń ze stosowania 
alkoholu, papierosów i innych środków psychoaktywnych. Tematyka zajęć realizowana była 
podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, apeli profilaktycznych, pogadanek z pedagogiem 
i psychologiem, spotkań z przedstawicielami policji. 

Programy wychowawczo-profilaktyczne służyły poprawie bezpieczeństwa w szkołach, 
eliminowaniu przejawów agresji i nietolerancji. We wszystkich dostępnych dla uczniów 
komputerach zainstalowano programy chroniące uczniów przed dostępem do niepożądanych 
treści. 

W czasie realizacji programów dostarczano uczniom informacje o zagrożeniach 
towarzyszących nadużywaniu alkoholu, papierosów i zażywaniu substancji psychoaktywnych. 
Realizowano programy, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia, budowanie 
wysokiej samooceny uczniów, nauka o emocjach oraz o sposobach radzenia sobie z nimi, 
a także edukacja na temat zjawisk przemocy i agresji wraz ze sposobami przeciwdziałania. 
Zadania nauczycieli w tym zakresie wzmacniane były poprzez działające we wszystkich 
szkołach świetlice szkolne. 

w 
Nagrody i wyróżnienia dla organu prowadzącego 
Gmina Miasto Zgierz otrzymała Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia" 
VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych 
Województw „Samorządowy Lider Edukacji". Wyróżnienie otrzymują samorządy, które w 
sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla 
których są organami prowadzącymi oraz mogą być pod tym względem wzorami do 
naśladowania dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 
Gmina Miasto Zgierz otrzymała certyfikat przyznany w VII edycji Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji". 
Certyfikat przyznano na podstawie oceny Komisji Ekspertów reprezentujących środowisko 
naukowe, którą powołała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji 
PRC. Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego 



podejmuje efektywne, innowacyjne, nowatorskie oraz znaczące społecznie działania 
w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Gminy i powiaty, którym 
przyznano certyfikat, w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, 
wyróżniają się pod względem wsparcia dla środowisk oświatowych, inwestycji w edukację 
i jej infrastrukturę oraz wdrażają nowoczesne formy i metody kształcenia dzieci i młodzieży. 

Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza 
W Gminie Miasto Zgierz od roku 1994 funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza, którą 
powołuje Rada Miasta Zgierza w drodze uchwały. Młodzieżowa Rada to grupa młodych ludzi, 
której celem jest reprezentowanie zgierskiej młodzieży przed władzami miasta, która czynnie 
angażuje się w działania charytatywne, kulturalne, edukacyjne, jak i sportowe. 

W roku sprawozdawczym do 31 sierpnia swą działalność prowadziła MRMZ IX kadencji, w 
wyniku przeprowadzonych wyborów mandat radnego otrzymało 18 uczniów, przedstawicieli 
zgierskich szkół: Adrian Pal - przewodniczący, Jacek Graczyk - wiceprzewodniczący, Agata 
Karasińska - wiceprzewodnicząca, Aleksandra Olczak - sekretarz, Aleksandra Gębicka -
rzecznik ds. mediów społecznościowych, Kacper Szczepaniak, Milena Jatczak, Zuzanna 
Staniszewska, Marta Maria Bąk, Jakub Śmietana, Aleksander Szembek, Izabela Sara 
Rogowska, Aleksandra Walkowska, Bartosz Frontczak. Zuzanna Gieras, Magdalena 
Olejniczak, Angelika Pietrzak, Milena Szymczak. Idąc śladami poprzednich kadencji, radni 
kontynuowali dotychczasowy dorobek, wspierali i realizowali dobre inicjatywy swoich 
poprzedników, a przede wszystkim podejmowali działania skierowane do młodzieży, starając 
się odpowiedzieć na ich potrzeby i zainteresowania. Zaopiniowali nową siatkę szkół, która już 
od 1 września 2017 r. zaczęła obowiązywać na terenie naszego miasta, czynnie uczestniczyli 
we współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowali konkurs 
walentynkowy. W ramach prowadzonego Snapchata zorganizowali szereg konkursów z 
nagrodami: konkurs fotograficzny „Zakochani w Zgierzu", „Gdzie jest szalik", „Najfajniejsza 
historia z 16". Wspierali ideę Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Uczestniczyli w Akcji 
„Cała Polska czyta Dzieciom" w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu. Wspólnie z Władzami 
Miasta oraz z uczniami zgierskich szkół włączyli się do Akcji „Sprzątania Malinki". 
Uczestniczyli w miejskich obchodach Dnia Flagi, w happeningu "Podaj książkę". Aktywnie 
włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Przytulania, zorganizowali Zgierską Debatę 
Młodzieżową pod hasłem: "Moje miasto Zgierz - zostaję czy wyjeżdżam". Włączyli się do 
obchodów „Święta Miasta", czynnie uczestniczyli w Festiwalu Kolorów. Promowali swoje 
działania oraz miasto Zgierz na stronie mediów społecznościowych Facebook, jak również 
w Telewizji Centrum. 

W dniu 30 października 2018 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza X 
kadencji (2018-2020), w wyniku których mandat radnego otrzymało 15 uczniów: Jacek 
Graczyk - przewodniczący, Milena Dorota Jatczak - wiceprzewodnicząca, Maciej Malczewski 
- wiceprzewodniczący, Paulina Kaźmierczak - sekretarz, Marcelina Chocholska, Justyna 

wiak, Dawid Żelazkowski, Michał Pruski, Alicja Zając, Zofia 



Bielińska, Julia Błaszczyk, Jakub Kwiatkowski, Julia Małgorzata Banasiak, Michał Adam 
Niewiadomski. Obecna Młodzieżowa Rada kontynuuje działania swoich poprzedników. 

10.Współpraca międzynarodowa i miasta partnerskie 

W 2018 roku Gmina Miasto Zgierz współpracowała z następującymi miastami, regionami, 
gminami w kraju i Europie: 

1. Glauchau (Niemcy) - umowa podpisana w 1997 r. 
2. Keżmarok (Słowacja)- umowa podpisana w 1998 r. 
3. Kupiszki (Litwa) - umowa podpisana w 1998 r. 
4. Rejon Maniewicze (Ukraina) - umowa podpisana w 1999 r. 
5. Hodmezovasarhely (Węgry) - umowa podpisana w 2005 r. 
6. Gmina Zgierz (Polska) - umowa podpisana w 2000 r. 
7. Orzysz (Polska) - umowa podpisana w 2001 r. 
8. Supraśl (Polska) - umowa podpisana w 2001 r. 
9. Jihlava (Czechy) - umowa podpisana w 2018 r. 

Kalendarium współpracy Miasta Zgierza z miastami partnerskimi w 2018 roku. 
Glauchau: 
Wystawa członków Stowarzyszenia Artystów "Młyn" w Galerii "Art Gluchowe" w Glauchau -
prezentacja 33 prac zgierskich artystów (wernisaż wystawy odbył się 5 października 2018 r. -
wystawa czynna była do połowy listopada 2018 r.) 
Hodmezoyasarhel y: 
Udział delegacji miasta Zgierza w uroczystościach z okazji Święta Św. Króla Stephena 
(17-20.08.2018 r.) 
Jihlava: 
1. Udział delegacji miasta Zgierza w spotkaniu w Jihlavie (omówienie zakresu i formalności 
związanych z rozpoczęciem współpracy (15-17.05.2018 r.), 
2. Pobyt delegacji czeskiej w Zgierzu, goście wzięli udział w uroczystościach rocznicowych 
Bitwy Warszawskiej oraz podpisali umowę o partnerstwie miast (14-16.08.2018 r.), 
Kontakty z Jihlavą zostały nawiązane przez zgierskich strażaków, którzy ze swymi czeskimi 
odpowiednikami brali udział w organizowanych tam zawodach pożarniczych. Ciekawostkę 
stanowi fakt, że symbolami obu miast są jeże. 



M 
Wr%.. 

Keżmarok: 
1. Uczestnictwo dwóch zgierskich drużyn piłkarskich z klubu sportowego MKP Boruta Zgierz 
w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Keżmaroku (25-27.06.2018 r.), 
2. Udział delegacji ze Zgierza w Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EURO 2018. 
Podczas festiwalu odbyły się uroczyste spotkania w związku z dwudziestoleciem współpracy 
partnerskiej miasta Zgierz i miasta Keżmarok (6-8.07.2018 r.). 
Kupiszki: 
Udział zgierskiej delegacji w Festiwalu pn. "Stichijos 2018" w Kupiszkach (6-7.07.2018 r.) 
Orzysz: 
Wycieczka Zgierskich Seniorów do Orzysza (9.06.2018 r.) 
Rejon Maniewicze: 
1. Wyjazd delegacji ze Zgierza ze Świąteczną Paczką dla Wołynia przygotowaną przez 
zgierskich darczyńców (3-6.01.2018 r.), 
2. Uczestnictwo delegacji ze Zgierza w obchodach Stulecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, Roku Harcerstwa, 20-lecia Harcerskiej Służby na Wschodzie (24-25.08.2018 
r.), 
3. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości 
z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego, uroczystość objęta została Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 
1918-2018 (4-6.11.2018 r.), 
Supraśl: 
Wycieczka do Zgierza, Seniorów z Supraśla (24.08.2018 r.) 
Ponadto Gmina Miasto Zgierz nawiązała w 2015 roku kontakt z francuskim miastem 
Bischwiller - położonym w regionie Alzacji w departamencie Dolny Ren. Podczas wizyty 
władz miasta w Bischwiller w dn. 09-13.08.2018r zostały dopracowane szczegóły współpracy. 
Rada Miasta Zgierza na podstawie uchwały V/38/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 
upoważniła Prezydenta Miasta Zgierza do zawarcia umowy partnerskiej. 
W porozumieniu ze stroną francuską umowa popisana została w dniu 1 maja 2019 roku. 



f) 

VI. Realizacja uchwał Rady Miasta Zgierza 

Rok 2018 to rok przełomu kadencji organów samorządu terytorialnego. 

W VII kadencji (do dnia 16 listopada 2018 r.) Rada Miasta Zgierza odbyła 12 sesji w tym 3 
sesje w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, podejmując 154 uchwały. W VIII 
kadencji od 21 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. RMZ odbyła 3 sesje i podjęła 33 uchwały. 

W jej trakcie podejmowane były uchwały o różnym charakterze, dotyczące m. in. 
następujących spraw: uchwały dotyczące budżetu miasta, zmian w budżecie, zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej, inwestycji, programów wynikających z ustaw szczególnych 
(opieki społecznej, przeciwdziałania narkomanii, organizacji pozarządowych, działalności 
organizacji pozarządowych), planów zagospodarowania przestrzennego, edukacji. 

I tak w zakresie: 

1. Uchwal dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, które były 
podejmowane w 2018 roku: 

1) Nr XLVI/604/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, 
Dubois i Rembowskiego składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 118/6, 
118/8, 119, 120, 121, 122/1, 118/9 w obrębie 128 - uchwalona, obowiązuje; 

2) Nr LII/674/18 w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów 
rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej - uchwalona, obowiązuje; 

3) Nr LII/675/18 w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów 
rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ - uchwalona, 
obowiązuje; 

4) Nr 111/23/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - w trakcie 
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2. Uchwał dotyczących inwestycji, które były podejmowane w 2018 roku: 
1) Nr XLIV/572/18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie 

środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z 
produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Budowa/modernizacja drogi 
Jedlicka/Miodowa jako dojazdowej do gruntów rolnych" - ze względu na poziom 
dofinansowania odstąpiono od realizacji; 

2) Nr XLIV/576/18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji 
celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w celu realizacji zadania 
pn.Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zgierzu, ul. 3 Maja 
46A" - Gmina Miasto Zgierz nie otrzymała dofinansowania; 

3) Nr LII/672/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do 
opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
"Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2" 
wpisanego do Planu Rocznego na rok 2018 w ramach Programu inwestycji o 
szczególnym znaczeniu dla sportu obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki - zadanie w trakcie realizacji; 

4) Nr XLIV/578/18 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do opracowania i 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej 
- Rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz 
rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM", w odpowiedzi na nabór 
prowadzony w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania VI.3.1 Rewitalizacja 
i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego - ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - inwestycja w trakcie 
realizacji; 

5) Nr XLVI/608/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz 
do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego w 
Zgierzu" w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania 



lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - inwestycja zakończona; 

6) Nr XLVII/612/18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie 
dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej 
ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w celu realizacji zadania pn. 
„Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu" - inwestycja zrealizowana; 

7) Nr LIII/687/18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie 
dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację przez Gminę Miasto Zgierz 
zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu" w ramach wieloletniego 
programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019" - środki zostały przyznane, inwestycja w trakcie przygotowania; 

8) Nr LIII/691/18 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację i finansowanie 
inwestycji przez Gminę Miasto Zgierz i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A., polegającej na przebudowie nawierzchni ul. Henryka Dąbrowskiego w ramach 
zadania pn. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasta 
Zgierza" - w trakcie realizacji; 

9) LIII/692/18 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację i finansowanie 
inwestycji przez Gminę Miasto Zgierz i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A., polegającej na przebudowie nawierzchni ul. Długiej od ulicy Marka Szwarca do 
skrzyżowania z ulicą Henryka Dąbrowskiego/ Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach 
zadania pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu" - zadanie zakończone; 

10) Nr LIV/706/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz 
porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie wspólnego finansowania opracowania 
dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla koncepcji drogowej, w 
celu realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu" - w trakcie realizacji; 

1  l ) N r  L I W 7 0 8 / 1 8  w  s p r a w i e  w y r a ż e n i a  z g o d y  n a  p r z y s t ą p i e n i e  G m i n y  M i a s t o  Z g i e r z  d o  
realizacji projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja Miasta 
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych 
terenów na obszarze ŁOM" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - w trakcie 
realizacji; 

12) Nr LV/721/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do 
realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. 
modernizacji hali sportowej MOSiR przebudowa niezbędnej infrastruktury - etap 
rozliczania dofinansowania; 

13) Nr LW722/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do 
realizacji projektu pn.: „Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu -
rozbudowa hali sportowej i termomodernizacja hali łuczniczej" ze środków Funduszu 

nej - w trakcie realizacji. 
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

1. W zakresie porozumień komunalnych zawartych w 2018 r. 
1) Zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Porozumienia Międzygminnego z Miastem Łódź 

w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonania zadania publicznego polegającego na 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto 
Zgierz, poprzez infrastrukturę wodociągową Miasta Łódź na podstawie uchwały nr 
LI/658/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.; 

2) zawarcie z Gminą Zgierz Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 
Gminie Miasto Zgierz wykonywania zadania publicznego - zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez uchwalenie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie uchwały nr NR L/642/18 
z dnia 29 maja 2018 r.; 

3) w dniu 30 maja 2018 r. zawarto porozumienie powierzające Gminie Miasto Zgierz 
wykonanie zadania publicznego-zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, wykonywanego w zakresie wynikającym z decyzji nr 1-
ZT.7021.147.2017 Wójta Gminy Zgierz z dnia 30 października 2017 r. w przedmiocie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.U.woj. 
łódzkiego poz.3026); 

4) Zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie 
wspólnego finansowania opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej dla koncepcji drogowej, w celu realizacji zadania „Budowa drogi 
dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki 
w Zgierzu", stanowiącego załącznik do uchwały nr LIY/706/18 z dnia 27 września 

2. W zakresie stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. 
W oparciu o zgodę Rady Miasta Zgierza Gmina Miasto Zgierz przystąpiła do Związku Miast 
Polskich z siedzibą w Poznaniu wyrażona uchwalą nr III/8/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. 

3. W zakresie innych form współdziałania 
1) Przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Licealiady w 2018 r. jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w 
zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie uchwały nr XLV/586/18 z dnia 27 
lutego 2018 r. 

2) Porozumienie międzygminne z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie międzygminnej 
komunikacji tramwajowej - Miasto Łódź, Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, Gmina 
Zgierz, Gmina Ozorków. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie przewozu osób 
i rzeczy linią tramwajową lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi nr 46 wydłużoną 
w obszar Miasta Zgierza, Gminy Zgierz, Miasta Ozorków i Gminy Ozorków, tj. na 

mód przystanku Łódź Zgierska/Helenówek do przystanku Ozorków Cegielniana, 

2018r. 



a w przypadku wstrzymania ruchu tramwajowego do Ozorkowa, zastępczą linią 
autobusową nr Z46. 

VIII. Inne istotne działania Prezydenta Miasta Zgierza, w tym 
udział Prezydenta Miasta Zgierza w różnych ciałach 
lokalnych, regionalnych i krajowych. 

Udział Prezydenta Miasta Zgierza w różnych ciałach lokalnych, regionalnych 
i krajowych 

l . W  d n i u  1 6  p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 5  r .  P r e z y d e n t  M i a s t a  Z g i e r z a  p o d p i s a ł  w i e l o s t r o n n e  
porozumienie Władz Miasta z przedsiębiorcami, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką 
Łódzką, instytucjami otoczenia biznesu, powołując I Radę Gospodarczą przy Prezydencie 
Miasta Zgierza. Reprezentowała ona lokalne środowiska gospodarcze i wspierała działania 
Prezydenta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomości problemów związanych z lokalną 
gospodarką. Zgodnie z preambułą „Powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 
Zgierza w skład, której wchodzą specjaliści i praktycy w dziedzinie gospodarki ma na celu 
wypracowanie najlepszych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Gminy 
Miasto Zgierz". Pełniła funkcję opiniodawczą i doradczą. W dniu 10 września 2018 r. odbyło 
się inauguracyjne posiedzenie II kadencji Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 
Zgierza. Nowa, dwuletnia kadencja skupiła aż 22 ekspertów. Obecnie w Radzie zasiadają 
przedstawiciele łódzkich uczelni, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łódzkiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego, Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski, Łódzkiej Izby 
Przemysłowo Handlowej, Regionalnego Związku Pracodawców Ziemi Łódzkiej LEWIATAN, 
przedsiębiorcy z Parku Przemysłowego Boruta, Szkoły Gortata, Powiatowego Urzędu Pracy, 
animatorzy kultury, reprezentanci mediów, społecznicy silnie związani z naszym miastem oraz 
absolwenci programu Szkoła Liderów Miast. 

Członkowie RG podzieli się na dwa zespoły robocze: 

• ds. kreowania wizerunku miasta, kultury, sportu, edukacji i zdrowia 
• ds. rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji. 

Rada uprawniona jest do wyrażania opinii, podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań 
odnoszących się do funkcjonowania zgierskiej przestrzeni związanej z gospodarką, rozwojem 
przedsiębiorczości, a także działaniami w sferze społecznej. Pieczę nad koordynacją prac Rady 
Gospodarczej Prezydent Miasta Zgierza powierzył Zgierskiemu Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy. Podczas spotkań Rady omawiane są i konsultowane działania wielu 
prowadzonych projektów. Ponadto działania, jakie są podejmowane prze ZCOP i RG to: 

1) Szlakiem Architektury Włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju 
tu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM 



2) Możliwości nowych inwestycji w mieście 
3) ZCOP dzięki zasiadającym w Radzie ekspertom środowisk otoczenia biznesu zawsze 

na bieżąco aktualizuje informacje wspierające pracę i rozwój przedsiębiorców na 
www.cop.zgierz.pl, dociera mailingowo lub organizuje cykliczne spotkania z 
przedsiębiorcami 

4) Dzięki funkcjonowaniu takich inicjatyw, jak Śniadania Biznesowe i inne spotkania 
otwarte, udało się stworzyć platformę sprzyjającą budowie relacji z przedsiębiorcami. 
Dbamy, by nawiązywali kontakty biznesowe i inne. Śniadania to spotkania z 
ekspertami dziedzin wspierających pracę przedsiębiorców i ich funkcjonowanie na 
rynku. Dzięki aktywizacji środowiska i zaufaniu, udaje się z powodzeniem 
organizować wiele wydarzeń z udziałem lokalnych przedsiębiorców, którzy bardzo 
chętnie włączają się w organizację wydarzeń miejskich, biorą udział w 
podejmowanych dla nich inicjatywach, wspierają swoim doświadczeniem i dzielą się 
wiedzą z innymi. Efektem działań jest to, że udało się dotrzeć do szerokiego grona 
przedsiębiorców, które udało się zapoznać z możliwościami pozyskiwania środków 
służących rozwojowi, modernizacji przedsiębiorstw (bony na rozwój, pożyczki, 
dotacje i inne). Spotkania te to również cykl szkoleń tzw. miękkich: z komunikacji, 
budowania marki, strategii rozwoju firmy, kultury organizacyjnej firmy, modele 
biznesowe i inne. Przedsięwzięcie wspierają również przedstawiciele Urzędu 
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy. 

5) Dzięki obecności w Radzie absolwentów Szkoły Liderów Miast podjęte są już 
inicjatywy związane z budową kolejnej Strategii Rozwoju Miasta. Jesienią, podczas 
Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi (we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim), planowany jest panel dotyczący właśnie strategii rozwoju miast. 
Również z inicjatywy ww. odbędzie się spotkanie z ekspertami, urzędnikami, 
mieszkańcami i innymi w celu rozpoczęcia działań służących powstawaniu kolejnej 
strategii. Już teraz trwają prace przygotowawcze. Członkowie Rady Gospodarczej 
poprzedniej kadencji włączali się w budowę strategii na lata 2016-2022, członkowie 
obecnej Rady Gospodarczej, z uwagi na obecność w niej absolwentów Szkoły Liderów 
już teraz, w 2019 roku chcą zaznajamiać z narzędziami służącymi budowie strategii, 
oczywiście poprzez spotkania z ekspertami. 

6) Niezależnie od Rady Gospodarczej Prezydent Miasta Zgierza podjął współpracę 
z absolwentami Szkoły Liderów Miast, skupiając się nad realizacją innych ważnych 
spraw z życia miasta, w tym przede wszystkim aktualizacji strategii miasta. 

7) Rada Gospodarcza i ZCOP to również cieszący się dużym zainteresowaniem 
przedsiębiorców konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego „Przedsiębiorca 
Roku", który miał już swoje dwie edycje. 

8) Podjętym działaniem jest praca nad Małym Forum Gospodarczym realizowanym 
wspólnie z Izbami Gospodarczymi i Miastami Partnerskimi 

9) Podjęto również współpracę ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich. 

Dnych podejmowanych działań jest konsolidacja wielu środowisk 
rzeni miejskiej, lokalnej, wojewódzkiej i krajowej. 

http://www.cop.zgierz.pl


2. Jako Prezydent Miasta Zgierza zostałem nowym reprezentantem Podregionu 
Centralnego Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020. Celem powołania przedstawicielstwa miała być 
mobilizacja Podregionu Centralnego do tworzenia projektów oraz właściwego 
wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. 

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji 
Zarządzającej danym programem operacyjnym i jest przez nią powoływany. Komitet został 
powołany na mocy uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 208/15 z dnia 3 marca 2015 
r., a działa na podstawie: rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (tj. Dz. Urz. UE L 2013.347.320 z późniejszymi zm.), (zwanego dalej: 
rozporządzeniem ogólnym), rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 
stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w 
ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE - L 74 z 
14.03.2014 r.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
143), zwanej dalej wdrożeniową, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tj. Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.) oraz wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 
lutego 2018 r. w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. 

Do zadań Komitetu należy: 
1) systematyczny przegląd wdrażania RPO WŁ2014-2020 i postępów w osiąganiu jego celów; 
2) analizowanie wszelkich kwestii, które mają wpływ na wykonanie RPO WŁ2014-2020, 
a) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów; 
b) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie rocznego oraz końcowego sprawozdania z wdrażania RPO 
WŁ2014-2020; 
c) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie planu ewaluacji RPO WŁ2014-2020 oraz wszelkich zmian 
tego planu; 
d) rozpatrywanie wszelkich ewaluacji dotyczących RPO WŁ2014-2020, w tym wyników 
ewaluacji oraz sposobu ich wykorzystania; 
e) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie strategii komunikacji dla RPO WŁ2014-2020 oraz 
wszelkich jej zmian. 
3) konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WŁ2014-2020 proponowanych przez 
IZRPOWŁ2014-2020; 
4) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania RPO WŁ2014-2020, w tym m.in. dotyczących 
dokumentów programowych, a także przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie; 
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5) podejmowanie działań mających na celu promowanie zasad horyzontalnych; 
6) monitorowanie działań odnoszących się do spełnienia warunków wstępnych przez RPO 
WŁ2014-2020; 
7) zapoznawanie się z rocznymi sprawozdaniami dotyczącymi kosztów zarządzania lub opłat 
za zarządzanie instrumentem finansowym, faktycznie wypłaconych w uprzednim roku 
kalendarzowym; 
8) opiniowanie rocznych indykatywnych harmonogramów posiedzeń Komitetu. 
9) podejmowanie działań mających na celu podniesienie efektywności wdrażania RPO WŁ 
2014-2020, w tym: 
a) wypracowywanie propozycji działań o charakterze systemowym i doraźnym, podnoszącym 
efektywność wdrażania RPO WŁ 2014-2020; 

b) identyfikowanie głównych czynników opóźniających realizację i obniżających jakość 
interwencji RPO WŁ 2014-2020; 

c) formułowanie propozycji rozwiązań dotyczących usprawnień i środków naprawczych 
mających na celu zwiększenie efektywności interwencji lub unikniecie negatywnych 
konsekwencji ewentualnych opóźnień we wdrażaniu RPO WŁ 2014-2020; 

d) analizowanie zgłaszanych postulatów, biorąc pod uwagę ich wpływ na podniesienie 
efektywności wdrażania RPO WŁ 2014-2020; 

e)wypracowywanie propozycji kompleksowego systemu monitorowania i oceny efektywności 
interwencji dla poszczególnych obszarów w ramach RPO WŁ 2014-2020. 

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 polega na: 

1) udzielaniu informacji wszystkim przedstawicielom Komitetu (Członkom, Zastępcom i 
obserwatorom); 

2) przeprowadzaniu dyskusji nad daną kwestią; 

3) podjęciu przez Komitet decyzji w danej kwestii w szczególności polegającej na: 
zatwierdzeniu dokumentu, wydaniu opinii oraz przedstawieniu uwag lub wniosków; 

4) powołaniu grupy roboczej o charakterze stałym lub ad hoc zajmującej się wybranymi 
kwestiami będącymi przedmiotem prac Komitetu. 

Do zadań przedstawicielstwa określonych w porozumieniu należy: 

- współpraca przy tworzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego; 

- konsolidacja potencjalnych beneficjentów do opracowania projektów proponowanych 
do sfinansowania w ramach funduszy europejskich; 

- identyfikacja i sygnalizowanie potrzeb związanych z wdrażaniem projektów unijnych; 

- współpraca z\>rganizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi i innymi podmiotami 
w zakresie możliwości i potrzeb absorpcyjnych podregionu; 



- opiniowanie propozycji zmian programu operacyjnego oraz realokacji środków; 

- ocena wpływu wdrażania projektów realizowanych w podregionie na jego sytuację społeczno-
gospodarczą; 

- autoryzacja zgłoszonych projektów z uwzględnieniem interesów podregionu uznanych 
za najistotniejsze dla jego rozwoju. 

Efektem działań w opisanym punkcie jest doskonała relacja z wyżej wymienionymi wszystkimi 
ciałami działającymi na arenie lokalnej, wojewódzkiej i krajowej. Relacja ta z kolei daje 
możliwość prowadzenia działań związanych z tematem w sposób bardzo profesjonalny, zawsze 
aktualny lub uprzedzających nawet wprowadzanie nowych tematów w przestrzeń związaną z 
gospodarką, przedsiębiorczością, jej rozwojem i promocją. 

3. Jednocześnie jako Prezydent Miasta Zgierza jestem członkiem Komitetu 
Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działający przy 
Ministerstwie Rozwoju. 

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-

opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Wiedza Edukacja 

Rozwój (IZ PO WER). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej 

oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji 

pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział 

również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w 

posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji. 

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie 

liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewnia znaczący wpływ na realizację 

programu partnerom spoza administracji. 

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ PO WER, 

jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania 

określa IZ PO WER w regulaminie działania KM, który wynika z zapisów obowiązujących 

wytycznych w zakresie komitetów monitorujących. Obsługą prac Komitetu zapewnia 

działający w ramach IZ PO WER sekretariat KM. 

Do najważniejszych kompetencji komitetu należy w szczególności: 

a) systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i 
końcowych, 

b) analizowanie-wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie programu, 
c) konsulto i programu proponowanych przez IZ, 
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d) prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO WER, jak również monitorowanie 
działań podjętych w ich następstwie, 

e) promowanie zasady partnerstwa. 

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza: 
1. metodykę i kryteria wyboru projektów, 
2. roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POWER, 
3. plan ewaluacji dla programu i wszelkie jego zmiany, 
4. strategię komunikacji dla programu i wszelkie jej zmiany, 
5. propozycje IZ PO WER dotyczące zmian programu. 

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności 
wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. poprawy sytuacji na rynku pracy czy 
dostosowania edukacji do potrzeb biznesu) oraz do monitorowania działań o charakterze 
horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet 
może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych 
instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie. 



X. PODSUMOWANIE 

Przedłożony przeze mnie dokument jako przez Prezydenta Miasta Zgierza, tj. Raport o stanie 
Gminy Miasto Zgierz za rok 2018 odzwierciedla i przedstawia tylko i wyłącznie najważniejsze 
działania podjęte w roku 2018. Wiele spraw, zadań tych przede wszystkim o charakterze stricte 
administracyjnym polegającym np. na wydawaniu decyzji administracyjnych nie zostało w tym 
raporcie uwzględnione. 

Przedłożony dokument jest quasi sprawozdaniem mającym na celu przedstawienie głównych 
kierunków rozwoju i prowadzenia miasta Zgierza. Działania realizowane przeze mnie jako 
Prezydenta Miasta Zgierza mają na celu zilustrowanie głównych nurtów i gałęzi, na które jako 
Prezydent położyłem największy nacisk, nie pomijając jednocześnie innych zadań 
wynikających wprost z przepisów ustaw. 

Działań prowadzone m. in. przez instytucje kultury, placówki oświatowe czy placówki 
społeczne zawsze co roku wymagają osobnej sprawozdawczości przed właściwymi organami, 
w tym również przed Radą Miasta Zgierza. Dlatego powielanie bądź załączanie tych 
dokumentów mogłoby wprowadzić niepotrzebne powtarzanie niektórych materii i zagadnień. 

Mając powyższe na uwadze oraz przedłożony przeze mnie Raport o stanie Gminy Miasto 
Zgierz za rok 2018. liczę, że treść przedmiotowego dokumentu spełnił oczekiwania odbiorców 
oraz jednocześnie ilustruję ogrom wykonanych przeze mnie i moich współpracowników zadań. 

Na końcu chciałbym serdecznie podziękować swoim współpracownikom za wykonaną pracę 
w całym roku 2018, w trakcie którego zostało zrealizowane wiele zadań mające na celu przede 
wszystkim rozwój naszego miasta. 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Staniszewski 

105 



INWESTYCJE ZREALIZOWANE 
w latach 2015-2018 


