
UCHWAŁA NR XXX/305/12
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012 - 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co nastepuje: 
§ 1. Ustala się kierunki działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012 - 2014, określone 

w załączniku do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zgierza do przedstawienia sprawozdania z realizacji uchwały 
na ostatniej sesji VI kadencji samorządu miasta Zgierza. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza. 

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

 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Jarosław Komorowski
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Załącznik do uchwały
Nr XXX/305/12
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

KIERUNKI DZIAŁANIA
PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

NA LATA 2012 - 2014 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Kierunki Działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012 –2014 zawierają wykaz zadań,
których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia trwałego, akceptowanego społecznie, bezpiecznego
i szeroko rozumianego rozwoju a także wzrostu konkurencyjności i wzmocnienia pozycji Gminy
Miasto Zgierz.

Określone poniżej działania pozostają spójne z podstawowymi założeniami obowiązującej
Strategii Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2008 – 2015.

Przedstawiony plan działań został opracowany na podstawie przeprowadzonej oceny sytuacji
ekonomicznej i społecznej miasta oraz odpowiada na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej.
Plan ten zawiera również elementy wynikające z kontynuacji już podjętych działań w latach
ubiegłych oraz zagadnienia zgłaszane przez sektor organizacji społecznych jak również środowisko
biznesu.

I. Rozwój gospodarczy

1. Aktywizacja przedsiębiorców w zakresie możliwości pozyskiwania środków z UE.
2. Wsparcie podmiotów prowadzących działalność związaną z realizacją projektów

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których beneficjentami są
mieszkańcy Gminy Miasto Zgierz.

3. Wsparcie przedsiębiorców lokalnych w obszarze nawiązywania zagranicznych kontaktów
biznesowych - również na rynkach wschodnich.

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi inwestycje, w tym ze Specjalnymi Strefami
Ekonomicznymi oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

5. Nawiązanie współpracy z inwestorami zagranicznymi, krajowymi i lokalnymi.
6. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, w tym z Parkiem Przemysłowym Boruta.
7. Przygotowanie i wdrożenie programu działań mających na celu zwiększenie inwestycji

przemysłowych na terenie Zgierza.
8. Sukcesywne poszerzanie obszarów miasta objętych miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego.
9. Przygotowanie rozwiązań urbanistycznych związanych z budową obwodnicy (drogi S14) tak,

żeby można było wykorzystać inwestycyjnie zachodnie i północne tereny Gminy Miasto
Zgierz (np. na zachód od ul. Staffa i za lasem Krogulec - obejmujacych ponad 70% wolnych
terenów, potencjonalnie inwestycyjnych naszego Miasta).

II. Gospodarka finansowa

1. Dążenie do zmniejszenia zadłużenia lub utrzymania go na poziomie nie wyższym niż z końca
poprzedniej kadencji.

2. Przygotowanie i wdrożenie programu naprawy finansów samorządowych.
3. Kreowanie polityki podatkowej w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb społecznych.
4. Ukierunkowanie na wsparcie budżetu miasta ze źródeł zewnętrznych.

III. Bezpieczeństwo publiczne

1. Rozwój monitoringu miasta z wykorzystaniem sieci światłowodowej.
2. Rozwój współpracy pomiędzy samorządem, Policją i Strażą Miejską, a instytucjami,

organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie działania na rzecz
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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3. Kontynuacja, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu, realizacji zadań
prewencyjnych w zakresie zapobiegania patologiom społecznym.

4. Ukierunkowanie i usprawnienie działań Straży Miejskiej w Zgierzu w walce z wandalizmem
ulicznym oraz niszczeniem mienia prywatnego mieszkańców.

IV. Mieszkalnictwo

1. Zwiększenie zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Zgierza.
2. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego.
3. Przygotowanie i wdrożenie programu działań mających na celu zwiększenie inwestycji

mieszkaniowych na terenie Zgierza.
4. Właściwe administrowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym w miarę możliwości

dążenie do poprawy stanu technicznego budynków.
5. Zwiększenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe (poprzez miejscowe

plany zagospodarowania przestrzennego).
6. Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca do

zamieszkania (min. poprzez promocję wewnętrzną i zewnętrzną).

V. Ekologia

1. Dostosowanie zasad gospodarki odpadami komunalnymi do aktualnych wymogów.
2. Przygotowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz.
3. Realizacja przyłączeń gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Akcje społeczne w zakresie podnoszenia świadomości o konieczności oszczędzania różnego

rodzaju energii.
5. Propagowanie idei selektywnej zbiórki odpadów.
6. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z braku

właściwego zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.
7. Dążenie do sukcesywnej wymiany taboru komunikacji miejskiej na pojazdy spełniające

wyższe normy emisji spalin.
8. Działania edukacyjne z zakresu ekologii.

VI. Ład przestrzenny

1. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez objęcie jak największego obszaru miasta
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

2. Zagospodarowanie miejskich terenów jako miejsc wypoczynku i rekreacji.
3. Zagospodarowanie terenów parków miejskich pod kątem atrakcyjności dla spędzania

wolnego czasu przez rodziny.
4. Zwiększenie ilości placów zabaw w mieście.

VII. Infrastruktura

1. Realizacja projektu Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza.
2. Przyspieszenie realizacji rozpoczętych i zaplanowanych zadań inwestycyjnych (ul. Żytnia,

ul. Zawiszy, rewitalizacja i modernizacja centrum Zgierza).
3. Dążenie do poprawy stanu ulic i chodników na terenie miasta.
4. Utwardzenie nawierzchni dróg miejskich pozwalających na komunikację pomiędzy

poszczególnymi osiedlami miasta.
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5. Przygotowanie i wdrożenie programu budowy i konserwacji infrastruktury drogowej
w Zgierzu.

6. Dążenie do poszerzenia oferty terenów inwestycyjnych uzbrojonych we wszystkie niezbędne
media co w rzeczywistości wpłynie na ich atrakcyjność.

7. Usprawnienie realizacji przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
8. Systematyczne zwiększanie ilości miejsc parkingowych na terenie miasta.
9. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie współfinansowania infrastruktury technicznej.
10. Zwiększenie partycypacji obywatelskiej w inwestycjach infrastrukturalnych.
11. Utrzymanie i poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej.
12. Dostosowywanie w miarę możliwości technicznych ciągów komunikacyjnych do potrzeb

osób niepełnosprawnych.

VIII. Oświata

1. Umożliwienie objęcia wychowaniem wczesnoszkolnym większej liczby dzieci
2. Zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych.
3. Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych oraz mających trudności z nauką.
4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój oferty edukacyjnej.
5. Poszerzenie oferty zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w placówkach.
6. Indywidualizacja procesu kształcenia i nauczania w klasach I-III.
7. Wspieranie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie oferty edukacyjnej

i rekreacyjnej dorosłych.

IX. Sport, turystyka i kultura

1. Inicjowanie nowych wydarzeń sportowych.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta.
3. Współpraca z funkcjonującymi na terenie miasta klubami sportowymi.
4. Zróżnicowanie oferty artystyczno –kulturalnej.
5. Popieranie działań na rzecz dialogu międzykulturowego.
6. Promocja i propagowanie działań organizacji pozarządowych.
7. Działania na rzecz dalszego rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.

X. Promocja miasta

1. Przygotowanie oraz promocja kompletnej oferty inwestycyjnej miasta.
2. Aktywizacja współpracy z aktualnymi miastami partnerskimi. Ożywienie kontaktów,

poszukiwanie nowych płaszczyzn współpracy oraz miast partnerskich.
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta w środkach masowego przekazu.
4. Czynne uczestnictwo w imprezach promocyjnych, wystawach gospodarczych oraz targach.
5. Opracowywanie we własnym zakresie oraz przy współpracy organizacji pozarządowych

gadżetów, wydawnictw promocyjnych o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz
gospodarczym.

6. Działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granicą.
7. Promocja marki „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego” przy współfinansowaniu z UE.
8. Promocja miasta poprzez kreowanie tradycji „ZGIERZ MIASTEM BIEDERMEIER”.
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XI. System opieki zdrowotnej i socjalnej

1. Działania w zakresie badań i profilaktyki nowotworowej.
2. Prowadzenie promocji zdrowia, m.in. realizowanie programów zdrowotnych nakierowanych

na zmniejszanie ryzyka zachorowań na poszczególne schorzenia.
3. Propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa.
4. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem

społecznym.
5. Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej

dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej oraz zjawiska przemocy w rodzinie.
6. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu za pomocą aktywizacji osób

bezrobotnych, wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą.
7. Propagowanie idei wolontariatu wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Zgierza.
8. Współpraca z instytucjami pozarządowymi w wyżej wymienionych obszarach.

XII. Działalność UMZ i jednostek organizacyjnych

1. Działania zmierzające do usprawnienia pracy urzędu oraz podległych jednostek.
2. Szkolenia pracowników,
3. Racjonalne gospodarowanie majątkiem
4. Szybka, miła i sprawna obsługa interesantów, wszechstronna pomoc w załatwianiu

formalności.
5. Dążenie do zwiększenia ilości przyjęć interesantów przez Prezydenta i zastępców zgodnie

z oczekiwaniami mieszkańców (skrócenie czasu oczekiwania na wizytę).
6. Monitorowanie i ewaluacja jakości pracy Urzędu Miasta Zgierza i podległych jednostek na

podstawie informacji pozyskiwanych od klientów urzędu.
7. Otwartość na potrzeby mieszkańców.

Dokument wytycza zadania priorytetowe jakie będą towarzyszyć działaniom Prezydenta
Miasta przez najbliższe lata. Istotną z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta jest polityka
Prezydenta, zmierzająca do przygotowania nowych i promowania istniejących terenów
inwestycyjnych.

Głównymi filarami prezentowanego dokumentu są działania zmierzające do stworzenia jak
najlepszych warunków dla rozwoju miasta Zgierza oraz działania zmierzające do poprawy
warunków życia mieszkańców jak również kreowania miasta jako dobrego ośrodka do inwestowania
w centralnej Polsce z naciskiem na atrakcyjną lokalizację.
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