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Obowiązki mieszkańców dotyczące utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy
Zgierz, związane z wprowadzeniem nowego
systemu, określa Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Zgierz uchwalony przez Radę Gminy (uchwała
Nr XXVII/258/12). Określa on szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy. W rozdziale mówiącym
o obowiązkach właścicieli nieruchomości
oddających odpady komunalne wskazuje
zakres selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych powstających w
gospodarstwach domowych, a także przeter-
minowanych leków, zużytych baterii i akumu-
latorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych, zużytych
opon i odpadów zielonych. Każdy
właściciel zobowiązany jest wypo-
sażyć nieruchomość w pojemnik
/worek służący do zbierania
odpadów komunalnych.
Regulamin określa
rodzaje i minimalne                  
pojemności pojemni-
ków i worków prze-
znaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych
oraz ich rozmieszczenia i utrzyma-
nia w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym. Podaje
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości. Odnosi się
również do sposobu zagospodarowania
odpadów komunalnych zmieszanych oraz
utrzymania w należytym porządku części
nieruchomości służących do użytku publicz-
nego (chodników, placów). Mając na uwadze
ochronę przed zagrożeniem, uciążliwością dla
ludzi, zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do wspólnego użytku w Regulaminie
wskazane są obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe oraz wymagania utrzymy-
wania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, a także
wyznaczone obszary obowiązkowej deratyza-
cji i terminy jej przeprowadzania. 
Uchwałą Nr XXVII/260/12 Rada Gminy
Zgierz ustaliła miesięczną stawkę za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi zmieszanymi dla nieruchomości
zamieszkałej w wysokości 10 zł od miesz-
kańca. Jeżeli odpady komunalne zbierane
i odbierane są w sposób selektywny, stawka
opłaty jest niższa i wynosi 5 zł od mieszkańca.

Rada Gminy dokonała wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przyjmując
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono,
że metoda ta będzie najbardziej sprawiedliwa
społecznie. 
Uchwałą Nr XXVII/261/12 Rada Gminy
Zgierz wskazała termin, częstotliwość
i tryb uiszczania opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komu-
nalnymi. Opłata za
g o s p o d a r o w a n i e
odpadami komunal-
nymi płatna jest

bez wezwania
w terminie do 25 dnia
każdego miesiąca, za dany

miesiąc. Wpłat z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
można dokonywać na rachunek bankowy
lub w kasie mieszczącej się w budynku Urzędu
Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4. Comiesięczny
termin uiszczania opłaty wydaje się najbar-
dziej racjonalny, łatwiej wygospodarować
z budżetu domowego mniejszą kwotę.
Uchwała Nr XXVII/262/12 Rady Gminy Zgierz
określa szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych
i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną opłatę. Uchwalono,
że bezpośrednio od właścicieli nieruchomości
odbierane będą odpady komunalne zmie-
szane i selektywnie zebrane typu: szkło
bezbarwne i kolorowe, papier i tektura,
odpady ulegające biodegradacji, w tym
opakowaniowe, tworzywa sztuczne, plastik
i metal. Odbieranie odpadów komunalnych

odbywać się będzie według harmonogramu
ustalonego z firmą wywozową, po zapewnieniu
możliwości dostępu do pojemnika, jednak
nie rzadziej niż raz w miesiącu. Przetermino-
wane leki należy oddawać do aptek, natomiast
zużyte baterie - do szkół na terenie gminy.
Pozostałe rodzaje odpadów, jak zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,
akumulatory, odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone, odbierane będą co najmniej
raz w roku według harmonogramu ustalonego
z firmą wywozową. Ilość pojemników na
odpady komunalne odbierane od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych uzależniona
jest od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość. Minimalna ilość to jeden
pojemnik o pojemności 120 l dla nierucho-
mości zamieszkałej przez 1-3 osób oraz dwa
pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l dla
nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób.
Uchwała Nr XXVII/259/12 Rady Gminy Zgierz
określa wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właści-
ciela nieruchomości zamieszkałej.

Deklarację wypełnia właściciel nieruchomo-
ści, podając w niej liczbę
osób (zarówno zameldo-
wanych, jak i niezameldo-

wanych) przebywających
na terenie nieruchomości
oraz sposób zbierania
odpadów i wysokość opłaty
za ich odbiór. Pierwszą
deklarację należy złożyć

w Urzędzie Gminy Zgierz
w terminie do 28 lutego 2013 r. Mieszkańcy,
którzy zamieszkają na terenie gminy, składają
deklarację w terminie 14 dni od dnia zamiesz-
kania na danej nieruchomości. W przypadku
zaistnienia zmian będących podstawą ustale-
nia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia ich zaistnienia. Gmina
udostępni wzór deklaracji o wysokości opłaty,
m.in. na stronie internetowej urzędu.
Zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości
są zobowiązani do jej wypełnienia i złożenia
w Urzędzie Gminy w wyznaczonym terminie.
Ważnym elementem deklaracji będzie infor-
macja o liczbie osób przebywających na terenie
danej nieruchomości. Już dziś na terenie
gminy mieszka sporo osób, które są zamel-
dowane poza nią. Nieprawdziwe informacje
podane w deklaracji, np. zaniżenie liczby osób
(niewpisanie tych przebywających bez
meldunków, wynajmujących), spowoduje w
konsekwencji konieczność zwiększenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Deklaracja będzie zawierała także
zobowiązanie, czy odpady będą zbierane
selektywnie, gdyż opłata za ich odbiór będzie
niższa. 

Nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) narzuciła samorządom gruntownąprzebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadamikomunalnymi. Działając na jej podstawie Rada Gminy Zgierz na sesji w dniu17 grudnia 2012 r. podjęła szereg uchwał dotyczących odbioru odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na tereniegminy Zgierz.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
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Podczas XXVIII sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 28 grudnia
2012 r., radni podjęli uchwały
w sprawach:
q budżetu gminy Zgierz na 2013 rok
Rada Gminy Zgierz dokonała wielu
istotnych zmian w projekcie budżetu
na 2013 rok w wersji przedstawionej
przez Wójta Gminy Zgierz.
Z projektu uchwały budżetowej wykre-
ślono upoważnienia dla Wójta Gminy
Zgierz:
l do zaciągania kredytów i pożyczek krótko
oraz długoterminowych;
l do dokonywania zmian w zakresie wydatków
majątkowych w działach między zadaniami,
w ramach planu wydatków majątkowych
- zadania jednoroczne do wysokości umożli-
wiającej realizację danego zadania, jednak nie
więcej niż 20 proc. planowanej kwoty, nie wyko-
rzystując uprawnienia przewidzianego w art.
258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicz-
nych. Zgodnie z tym przepisem organ stano-
wiący jednostki samorządu terytorialnego
może upoważnić zarząd do dokonywania
innych zmian w planie wydatków niż okre-
ślone w art. 257 (tj. wydatków jednostki
samorządu terytorialnego w ramach działu
w zakresie wydatków bieżących), z wyłącze-
niem przeniesień wydatków między działami.
W praktyce brak owej delegacji w odniesieniu
do rozstrzygania postępowania przetargo-
wego będzie skutkował koniecznością zwołania
sesji rady gminy;

l do dokonywania zmian w zakresie
wydatków na wynagrodzenia i pochodnych
od wynagrodzeń w ramach działu. Należy
podkreślić, że instytucja przenoszenia wydat-
ków budżetowych służy bieżącemu dostoso-
wywaniu przez wójta poziomu wydatków do
warunków zmieniających się w trakcie wyko-
nywania budżetu uchwalonego przez organ
stanowiący. Wykreślenie upoważnień z treści
uchwały w znacznym stopniu utrudni reali-
zację budżetu organowi wykonawczemu;
l do przekazania uprawnień kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy do zaciąga-
nia zobowiązań z tytułu umów, których reali-
zacja w roku następnym jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki,
i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy. Brak w uchwale budże-
towej tego rodzaju upoważnienia dla kierow-
ników jednostek organizacyjnych gminy,
będzie przykładowo skutkował ograniczeniem
możliwości rozstrzygnięcia przez Dyrektora
Gminnego Zakładu Komunalnego przetargu
na dowozy i odwozy dzieci do szkoły w roku
szkolnym bez uchwały rady gminy, co również
stanowi utrudnienie w realizacji zadań. 
Rada Gminy Zgierz dokonała zmian
w planie wydatków projektu budżetu:
l zmniejszyła plan wydatków na wynagro-
dzenia i pochodne od wynagrodzeń o
111.640 zł w sytuacji, kiedy dochodzi wyko-
nanie nowego zadania „gospodarowanie
odpadami komunalnymi” i należy zapewnić
obsadę kadrową w celu jego realizacji;
l zmniejszyła plan na zadaniu „organizacja
imprez gminnych” o 7.000 zł;

l wykreśliła z budżetu plan na zadanie
„współpraca z organizacjami pozarządowymi”
zmniejszając go o 20.000 zł;
l wykreśliła z budżetu plan na zadanie
„Nowelizacja strategii Rozwoju Gminy Zgierz”
zmniejszając go o 20.000 zł;
l zmniejszyła plan rezerwy ogólnej o
120.000 zł, która to rezerwa zapewnia bezpie-
czeństwo wykonywania terminowo zadań
przy kwocie wydatków ponad 32,6 mln zł;
l zmniejszyła dotację dla Gminnego Zakładu
Komunalnego na lokalny transport zbiorowy
o 120.000 zł;
l zmniejszyła dotację dla Gminnego Ośrodka
Kultury o 50.000 zł.
Zmniejszenie planu na dotacjach, czy pozos-
tałych zadaniach ogranicza lub uniemożliwia
realizację zaplanowanych przedsięwzięć.
l zwiększono plan na zadanie „Budowa
studni na terenie stacji wodociągowej w Skot-
nikach” w kwocie 50.000 zł;
l zwiększono plan o 21.000 zł na rezerwie
na zadaniach zlecanych do realizacji podmio-
tom spoza sektora finansów publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu;
l wprowadzono plan w kwocie 100.000 zł
na zadanie „Budowa oświetlenia w m. Ustronie,
ul. Borówkowa”. 
Różnica pomiędzy zmniejszeniami i zwiększe-
niami wydatków zmniejszyła przychody
z tytułu kredytów i pożyczek.
Po przegłosowanych zmianach został uchwa-
lony budżet na 2013 rok.

Treść uchwał można znaleźć na stronie
www.gmina.zgierz.pl w zakładce BIP
lub Nowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach właści-
ciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy (działki letniskowe, szkoły,
firmy, sklepy) są obowiązani do udokumen-
towania w formie umowy korzystania z usług
wykonywanych przez gminną jednostkę
organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego
do rejestru działalności regulowanej, przez
okazanie takich umów i dowodów uiszczenia
opłat za te usługi. W przypadku braku takiej
umowy Wójt wydaje z urzędu decyzję,
w której ustala obowiązek uiszczania opłaty,
jej wysokość i termin uiszczenia oraz sposób
i terminy udostępniania pojemników w celu
ich opróżnienia. Z obowiązku tego nie zwalnia
oświadczenie właściciela nieruchomości
o wnoszeniu opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych w innej gminie. Regulamin utrzyma-
nia porządku i czystości na terenie Gminy

Zgierz w rozdziale 4 określa minimalną
częstotliwość odbierania odpadów komunal-
nych, m.in. z budynków letniskowych oraz
użytkowanych na te cele w okresie od
1 marca do 31 października raz na miesiąc,
a w pozostałym okresie raz na dwa miesiące.
Aby zapewnić właściwy odbiór odpadów
komunalnych, gmina jest zobowiązana do
zorganizowania przetargu na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów, w którym
zostanie wyłoniona firma wywozowa. Oznacza
to, że mieszkaniec nie będzie już płacił
bezpośrednio przedsiębiorcy za odbiór
odpadów lecz zrobi to gmina na podstawie
zawartej z firmą umowy. Pomimo, że zmiany
te zaczną obowiązywać dopiero za kilka mie-
sięcy, trzeba pamiętać, że przed 30 czerwca
2013 roku każdy właściciel nieruchomości
będzie musiał rozwiązać umowę z firmą, która
odbiera od niego odpady, aby nie ponosić
kosztów w podwójnej wysokości, płacąc firmie
i gminie. Od dnia 1 lipca 2013 r. właściciel
nieruchomości będzie obowiązany korzystać
wyłącznie z nowego systemu gospodarowania
odpadami. 

Dotychczasowe przepisy i luki prawne
nie dawały gminom szans na skuteczne
i zgodne z prawem egzekwowanie od właści-
cieli odpadów komunalnych obowiązku
przestrzegania regulaminów ich wywozu.
W rezultacie tysiące ton śmieci lądowało
w cudzych pojemnikach i koszty ich odbioru
musieli opłacać postronni. Nagminne stawały
się też niepokojące zjawiska masowego,
nielegalnego i bezkarnego wyrzucania śmieci
do lasów, rowów, porzucania przy drogach,
a nawet zatapiania ich w rzekach i jeziorach.
Spalano je również, nie zważając na ich skład,
co często - ze szkodą dla otoczenia - przyczy-
niało się do emitowania uwalniających się
w wysokich temperaturach toksycznych
substancji chemicznych. Najistotniejsza zmiana,
w stosunku do obowiązujących regulacji,
polega na obligatoryjnym przejęciu przez
gminę od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy obowiązków
w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych. 

oprac. MIROSŁAWA GORZAK

Uchwały Rady Gminy Zgierz

dokończenie na str. 4
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Według prognoz dochody gminy w 2013 roku
wyniosą około 34,4 mln zł. Na wydatki gmina
przeznaczy około 32,6 mln zł. Nadwyżka
budżetu zostanie przeznaczona na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W uchwale budżetowej określono limit
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek. Na pokrycie przejściowego
deficytu występującego w trakcie roku budże-
towego można będzie przeznaczyć maksymal-
nie 1.020.000 zł, natomiast na finansowanie
spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek - 3.702.200 zł.
W stosunku do zapisów ubiegłorocznej
uchwały budżetowej dochody gminy w roku
bieżącym będą większe o około 5,8 proc.
Na wydatki gmina przeznaczy około 4,4 proc.
więcej niż rok temu. 
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 przeciw.
Uchwała Nr XXVIII/265/12 Rady Gminy
Zgierz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zgierz
na 2013 rok wraz z załącznikami dostępna
jest w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl
w zakładce BIP - Gospodarka i Finanse
- Budżet i Sprawozdania - Budżet Gminy Zgierz
na 2013 r. Na stronach 5 - 7 przedstawiamy
wyciąg z uchwały - opracowane specjalnie
dla naszych czytelników zestawienie zaplano-
wanych na ten rok wydatków, z wyszczegól-
nieniem ważniejszych działań.
q Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zgierz na lata 2013-2026
Z projektu uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2026 Rada Gminy
Zgierz wykreśliła:
l upoważnienie Wójta Gminy Zgierz
do zaciągania zobowiązań: 
l związanych z realizacją przedsięwzięć
zawartych w WPF,
l tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy Zgierz, i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy;

l upoważnienie Wójta Gminy Zgierz do prze-
kazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy Zgierz do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przed-
sięwzięć zawartych w WPF.
Wykreślenie tych upoważnień z projektu
uchwały znacznie ograniczy możliwości
realizacji przedsięwzięć zawartych w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej wójtowi i jedno-
stkom organizacyjnym gminy. Każdorazowo
o zawieraniu umów na realizację tych przed-
sięwzięć, decyzję będzie musiał podejmować
organ uchwałodawczy, czyli rada gminy.

Po przegłosowanych wnioskach Rada Gminy
Zgierz uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finan-
sową na lata 2013-2026.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 przeciw, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
q ustalenia wykazu wydatków niewy-
gasających w budżecie gminy Zgierz
na 2012 rok
Ustalono wykaz wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego na kwotę
63.500 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone
na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodocią-
gowej poprzez wymianę rur azbestocemen-
towych na PCV w miejscowości Gieczno,
Grotniki”. Zadanie nie zostało wykonane
w ub.r. z uwagi na brak zgody Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac
przy kościele w Giecznie. Ostateczny termin
dokonania wydatków ujętych w wykazie
to 30 czerwca 2013 roku.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.
q ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Gminy Zgierz
Statut Gminy Zgierz uchwalony został przez
Radę Gminy Zgierz 27 marca 2003 roku
i zmieniony uchwałami z: 1 lutego 2007 r.,
30 sierpnia 2007 r., 7 kwietnia 2008 r.,
15 grudnia 2011 r. oraz 25 października 2012 r.
Statut określa: l ustrój gminy, l zasady
tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia
jednostek pomocniczych gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach
rady gminy, l organizację wewnętrzną oraz
tryb pracy rady gminy i jej komisji, l tryb
pracy wójta, l zasady tworzenia klubów
radnych, l zasady dostępu obywateli do
dokumentów rady gminy, jej komisji, wójta
oraz korzystania z nich.
Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 6 przeciw.
q przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza
Sędzickiego z funkcji Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury Społecznej
Rady Gminy Zgierz. Przebieg głosowania:
11 głosów za przyjęciem, 1 przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
q wyboru radnego Piotra Gadomskiego
na Przewodniczącego Komisji Infra-
struktury Społecznej Rady Gminy
Zgierz. Przebieg głosowania: 11 głosów za,
1 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
q przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza
Sędzickiego z członkostwa w Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Zgierz. Przebieg głosowania:
11 głosów za przyjęciem, 1 przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.

oprac. EWA KUBIAK
MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Wyrazy współczucia
RODZINIE

ś.p. Apolonii Bojanowskiej
pierwszej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich 

w Rosanowie
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rosanowie
oraz 

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Pani

URSZULI BUDNIAK
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łagiewnikach Nowych 

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia
Pani

MARZENIE KUPIS-KNYSZCE
z powodu śmierci 

TEŚCIA
składają 

Wójt Gminy Zgierz 
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych gminy



SAMORZĄD

ZADANIE UCHWALONO
(wydatki ogółem)

Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi

51.000 zł q budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Skotnikach 
(zakończenie realizacji w 2014 r.) 

Izby rolnicze 
(odpis 2 proc. z podatku rolnego)

7.500 zł

Odbiór padłych zwierząt 1.000 zł

Infrastruktura kolejowa 35.000 zł q budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej 
poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzka Koleją 
Aglomeracyjną – etap I* (zakończenie realizacji w 2013 r.)

Lokalny transport zbiorowy 146.000 zł w tym:
q utrzymanie komunikacji tramwajowej: 96.000 zł
q wykup usług przewozowych na linii autobusowej 51B 

Łódź, Pl. Dąbrowskiego - Skotniki: 35.000 zł
q remonty istniejących wiat przystankowych: 15.000 zł

Drogi publiczne gminne 480.000 zł w tym:
q bieżące remonty dróg: 30.000 zł
q inwestycje drogowe: 450.000 zł, w tym:
l nabycie gruntów pod drogę na odcinku ul. A. Szukalskiej, 

Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka: 50.000 zł 
(zakończenie realizacji w 2013 r.)

l nabycie gruntów pod drogę na odcinku Lućmierz Las 
- Dąbrówka Malice - droga woj. 702: 400.000 zł 

(zakończenie realizacji w 2014 r.)

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

242.000 zł w tym:
q usługi geodezyjne: 30.000 zł
q szacowanie nieruchomości: 30.000 zł
q wykonanie tablic z nazwami ulic: 7.000 zł
q opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego 

i leśnego: 25.000 zł
q zakup gruntów: 150.000 zł

Plany zagospodarowania 
przestrzennego

185.000 zł w tym:
q diety komisji urbanistyczno-architektonicznej: 5.000 zł
q plany zagospodarowania przestrzennego: 180.000 zł

Plan wydatków gminy Zgierz
na 2013 rok
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SAMORZĄD

ZADANIE UCHWALONO
(wydatki ogółem)

Administracja publiczna 5.382.295 zł w tym m.in.:
q Urząd Wojewódzki (zadania zlecone): 83.814 zł
q Rada Gminy: 215.200 zł, w tym m.in.:
l diety radnych i podróże służbowe: 200.000 zł

q Urząd Gminy: 4.815.911 zł, w tym m.in.:
l wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:  

3.802.232 zł
l zakup gazu, energii elektrycznej, wody: 81.950 zł 
l usługi (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, obsługa serwisowa 

kotłowni): 170.000 zł
l usługi pocztowe: 141.000 zł
l opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup 

tonerów, zakup i naprawy sprzętu informatycznego: 132.457 zł
l pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności 

budżetowych, w tym prowizja sołtysów: 124.000 zł
q udział sołtysów w sesji – diety: 35.520 zł
q Rady Sołeckie: 20.000 zł
q promocja: 51.950 zł, w tym m.in. 28.450 zł* na realizację projektu 

„Lokalny lider w ekomuzeum – wyjazd studyjny do LGD Fundacja 
Biebrzańska” (dla sołtysów i członków Rad Sołeckich)

q gazeta samorządowa: 20.000 zł 
q organizacja imprez gminnych: 22.000 zł
q utrzymanie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu 

w Grotnikach, Klubu Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, 
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej 
w Giecznie, Centrum Kultury w Ustroniu oraz Świetlicy Wiejskiej 
w Jedliczu A: 53.200 zł

q wydatki związane ze strefą Rogóźno: 50.000 zł

Krajowe Biuro Wyborcze 
– prowadzenie stałego rejestru wyborców

2.130 zł

Komenda Powiatowa Policji 5.000 zł

Ochotnicze Straże Pożarne 236.330 zł w tym m.in.:
q zakup samochodu dla OSP Rogóźno: 40.000 zł

Obrona cywilna 1.500 zł

Zarządzanie kryzysowe 73.400 zł

Obsługa długu publicznego 665.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 215.000 zł w tym:
q ogólna: 40.000 zł
q na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora 

finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 
(100.000 zł) oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego (8.000 zł)

q na projekty zgłaszane przez sołectwa i organizacje pozarządowe: 
40.000 zł

q oświatowa: 27.000 zł
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oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

ZADANIE

Oświata i wychowanie 13.436.111 zł w tym:
q szkoły podstawowe: 7.550.136 zł
q oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1.175.144 zł
q gimnazja: 4.199.098 zł, w tym m.in. 1.140.000 zł na kontynuację 

rozbudowy i doposażenia szkoły w Słowiku
(zadanie wieloletnie, zakończenie realizacji planowane w 2013 r.)

q dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 61.908 zł
q stołówki szkolne: 282.825 zł
q pozostała działalność (m.in. realizacja projektów edukacyjnych 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej): 167.000 zł*

Ochrona zdrowia 131.000 zł w tym:
q zwalczanie narkomanii: 8.000 zł
q przeciwdziałanie alkoholizmowi: 123.000 zł

Pomoc społeczna 5.295.600 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 236.927 zł w tym m.in.:
q świetlice szkolne w Giecznie, Grotnikach i Słowiku: 228.841 zł

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

3.923.978 zł w tym:
q selektywna zbiórka odpadów: 30.000 zł
q gospodarowanie odpadami komunalnymi: 482.040 zł
q kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi 

i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu północnego 
województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania 
odpadów: 250.694 zł (zakończenie realizacji w 2014 r.)

q utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy: 39.000 zł
q oświetlenie ulic, placów i dróg: 937.530 zł, w tym m.in.:
l budowa oświetlenia w Ustroniu, ul. Borówkowa: 100.000 zł 

(zakończenie realizacji w 2013 r.)
q dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego: 1.810.914 zł, 

w tym:
l lokalny transport zbiorowy: 1.300.914 zł
l administrowanie budynkami komunalnymi: 90.000 zł
l bieżące remonty dróg gminnych: 420.000 zł

q pozostała działalność: 373.800 zł, w tym m.in.: 
l wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów: 340.000 zł
l prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach pomnikowych: 

26.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1.049.768 zł w tym:
q dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury: 570.000 zł, 

w tym:
l działalność bieżąca: 320.000 zł
l biblioteki: 250.000 zł

q rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej Górze: 457.000 zł* 
(zakończenie realizacji w 2013 r.)

q doposażenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych 
oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: 22.768 zł* 

UCHWALONO
(wydatki ogółem)

Kultura fizyczna i sport 792.000 zł w tym:
q koszty utrzymania boiska w Rosanowie: 47.000 zł
q budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach: 

745.000 zł* (zakończenie realizacji w 2013 r.)

* zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
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Geodezja i gospodarka przestrzenna
q uchwalono „Zmianę Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Zgierz”
q uchwalono miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Zgierz dla
części obrębu wiejskiego Lućmierz-Południe,
a w opracowaniu jest kolejnych sześć
q wydzierżawiono ponad 23 ha gruntów
gminnych
q złożono 60 wniosków do Sądu Rejono-
wego w Zgierzu w celu regulacji stanów
prawnych nieruchomości należących do
gminy Zgierz

q wydano: 556 decyzji o warunkach zabu-
dowy, 48 decyzji naliczających opłaty adia-
cenckie na łączną kwotę prawie 107 tys. zł,
33 decyzje lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, 22 decyzje podziału nieruchomości
q 256 inwestorom użyczono teren w celu
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej
w drogach gminnych
q sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni
około 13,5 tys. m2 za ponad 73,5 tys. zł

Inwestycje
q wykonano następujące inwestycje:
l budowa, rozbudowa i przebudowa sieci
wodociągowej w Jasionce, Lućmierzu-Lesie,
Ustroniu i Warszycach - łącznie ponad 1.000 m
l dostosowanie do wymogów fachowych
i sanitarnych ośrodków zdrowia w Grotnikach
i Giecznie
l remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A
(współfinansowany z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich)
q kontynuowano prace budowlane związane
z rozbudową Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Słowiku

q ponad 159 tys. zł wyniosły koszty ponie-
sione przez gminę w ramach projektu
„Budowa, przebudowa i modernizacja przy-
stanków kolejowych na trasach Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej” (przede wszystkim
roboty budowlane na przystanku PKP
w Grotnikach) - zakończenie całego projektu:
sierpień 2013 r.
q za ponad 623 tys. zł wykupiono grunty
pod drogę relacji Dąbrówka Strumiany,
ul. A. Szukalskiej - Dąbrówka Marianka

q nabyto około 2.800 m sieci wodociągo-
wych i 167 m sieci kanalizacji sanitarnej
zrealizowanych przez mieszkańców
q wykonano dokumentację projektową:
l dla budowy sieci wodociągowej w Lućmierzu
-Lesie
l na budowę oświetlenia w Giecznie,
od Ośrodka Zdrowia do stacji paliw (oraz
uzyskano pozwolenie na budowę)
l na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej
w Kaniej Górze (oraz uzyskano pozwolenie
na budowę)
l dla budowy oświetlenia ulicznego w Ustroniu,
ul. Borówkowa (oraz uzyskano pozwolenie na
budowę)
l prac geologicznych na wykonanie odwiertu
studni awaryjnej w Skotnikach
Ochrona środowiska i rolnictwo
q prowadzono 517 postępowań w sprawie
wyrażenie zgody na usunięcie drzew
q prowadzono 15 postępowań w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach
q wydano 518 decyzji w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej
q przygotowano i rozliczono wnioski na
dotację celową w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym na łączną
kwotę ponad 244 tys. zł
q odłowiono 68 bezpańskich psów stano-
wiących zagrożenie bezpieczeństwa dla
mieszkańców gminy
Pozyskane fundusze z Unii Europejskiej
q projekty zrealizowane w 2012 r.:
l w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich: l „Remont świetlicy wiejskiej
w Jedliczu A w gminie Zgierz” - około 116 tys. zł
dofinansowania, zakończony w sierpniu 2012 r.,
l „Wrześniowa historia gminy Zgierz - rajd
pieszy i rowerowy oraz widowisko histo-
ryczne” - około 12,5 tys. zł dofinansowania,
zakończony we wrześniu 2012 r. l „Przygo-
towanie i wydruk przewodnika turystycznego
po gminie Zgierz” - 14 tys. zł dofinansowania,
zakończony w lipcu 2012 r.

18 stycznia w Centrum Kultury w Ustroniu odbyło się Spotkanie Noworoczne. Zaproszeni przez Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza i Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz Mirosława Burzyńskiego goście obejrzeli prezentację przedstawiającą bilans minionego roku.

Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz
podsumował działania samorządu w minionym roku.

W spotkaniu noworocznym uczestniczyli: Posłowie na Sejm RP - Artur Dunin i Marek Matuszewski, członek
Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Budziarski, Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Bohdan Bączak,
Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha, Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak, Dyrektor Biura Poselskiego
Poseł na Sejm RP Agnieszki Hanajczyk Cezary Duraj, Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu insp. Piotr
Nejman, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu bryg. Krzysztof Zieliński, Zastępca
Dowódcy 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu ppłk Zdzisław Frątczak, Prezes Banku
Spółdzielczego w Zgierzu Elżbieta Zytek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „Centrum” w Zgierzu
Andrzej Zając, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Cezariusz Grabowicz, Kierownik Rejonowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Zgierzu Anna Dąbrowska, Prezes Stowarzyszenie na rzecz Powstania Uzdrowiska
„Rogóźno” Grażyna Kietla, radni Rady Gminy Zgierz: Maria Migdalska i Janusz Chaber, Zastępca Wójta
Gminy Zgierz Marek Kominiak, Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska, Skarbnik Gminy Zgierz
Ewa Kubiak, kierownicy referatów Urzędu Gminy Zgierz i gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy
gminnych szkół, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych
i organizacji pozarządowych oraz sołtysi i mieszkańcy gminy.
Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Zgierz w imieniu swoim i władz samorządowych złożył wszystkim obecnym
i mieszkańcom gminy życzenia noworoczne. Podziękował również paniom z KGW w Grotnikach-Ustroniu
za przygotowanie świetlicy i poczęstunku oraz druhom z OSP w Ustroniu-Grotnikach za gościnę.
Spotkanie noworoczne przygotowane zostało przez pracowników Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Urzędu
Gminy Zgierz.
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SAMORZĄD
l w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki: „Indywidualność siłą” - 217 tys. zł
dofinansowania, realizacja do końca sierpnia
2013 r.
l w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego w partner-
stwie z Urzędem Marszałkowskim, PKP
i Miastem Łódź realizujemy projekt „Budowa,
przebudowa i modernizacja przystanków
kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglome-
racyjnej” - około 36 mln zł dofinansowania,
realizacja do końca sierpnia 2013 r.
q projekty, na które pozyskano dofinanso-
wanie w roku 2012 w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
l „Budowa boiska sportowego wielofunkcyj-
nego w Grotnikach” - około 457 tys. zł dofinan-
sowania, realizacja do końca października
2013 r.
l „Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej
Górze, gmina Zgierz” - około 279,6 tys. zł
dofinansowania, realizacja do końca grudnia
2013 r.
l „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łagiew-
nikach Nowych oraz zagospodarowanie
terenu wokół świetlicy” - około 15 tys. zł dofi-
nansowania, realizacja do końca lipca 2013 r.
l „Lokalny lider w ekomuzeum - wyjazd
studyjny do LGD Fundacja Biebrzanska”
- około 20 tys. zł dofinansowania, realizacja
do końca sierpnia 2013 r.
Piąta edycja „Małych Grantów” 
finansowanych z budżetu gminy Zgierz
q realizacja projektów trwała od 7 maja
do 31 października 2012 r.
q 10 wnioskodawcom wypłacono pomoc
w łącznej wysokości około 30 tys. zł
q około 40 tys. zł wyniosła wartość zrealizo-
wanych przedsięwzięć
Biuro Obsługi Klienta
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz
w 2012 r. obsłużyło na 6 stanowiskach ponad
12,5 tys. osób.
Obsługę kasową klientów urzędu prowadził
Bank Spółdzielczy w Zgierzu, który obsłużył
ponad 14,2 tys. osób. Placówka bankowa
umożliwia dokonanie wszelkich wpłat,
również tych niezwiązanych ze sprawami
urzędowymi.
W opinii klientów Urząd Gminy Zgierz stał
się bardziej przyjazny, ponieważ można
załatwić swoje sprawy w jednym miejscu,
nie „biegając po całym urzędzie”. Potwier-
dzają to badania poziomu satysfakcji klientów
urzędu przeprowadzone w 2012 r.
Projekt pn. „Doskonalenie kompetencji
kadr samorządowych Dorzecza Bzury
i Neru”
Pracownicy Urzędu Gminy Zgierz uczestni-
czyli w licznych warsztatach i szkoleniach
sfinansowanych ze środków Unii Europej-
skiej, podnoszących ich kwalifikacje. 

Ważniejsze osiągnięcia szkół
q Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej
nadano imię Marii Kownackiej i wręczono
sztandar
q realizowano programy i projekty:
l „Indywidualność siłą” we wszystkich gmin-
nych szkołach, finansowany ze środków Unii
Europejskiej (217 tys. zł)
l „Katyń … ocalić od zapomnienia” w Szkole
Podstawowej w Białej i Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Szczawinie
l „Szkoła promująca zdrowie” w Szkole
Podstawowej w Białej i Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Grotnikach
l „Program wczesnego wykrywania i zapo-
biegania wadom postawy” we współpracy ze
Specjalistycznym Rehabilitacyjnym ZOZ
w Sokolnikach w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w Szczawinie
l „Zostań przedsiębiorczym - program
edukacyjny z multimedialnym pakietem

dydaktycznym dla gimnazjum” w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach
q zorganizowano XXI Grotnicki Bieg Leśny
i XIX Drużynowy Bieg Sztafetowy o Puchar
Wójta Gminy Zgierz w Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Grotnikach
q uzyskano certyfikaty „Szkoła bez przemocy”
przez Szkoły Podstawowe w Białej, Besiekierzu
Rudnym i Dąbrówce Wielkiej oraz Zespoły
Szkolno-Gimnazjalne w Giecznie, Grotnikach,
i Słowiku
q uczniowie szkół uczestniczyli w:
l VI edycji ogólnopolskiego programu
„Śpiewająca Polska” organizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury - Zespoły Szkolno
- Gimnazjalne w Grotnikach i Słowiku
l zbiórce publicznej na odnowę zabytkowych
nagrobków na Starym Cmentarzu w Zgierzu
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie
l wolontariacie uczniowskim w świetlicy
środowiskowej przy kościele Matki Boskiej
Dobrej Rady w Zgierzu oraz Domu Opieki
Społecznej w Zgierzu - Zespół Szkolno-Gim-
nazjalny w Szczawinie
l spotkaniach z wybitnymi sportowcami
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku

Działalność 
Ochotniczych Straży Pożarnych
q odnotowano 206 wyjazdów (prawie dwa
razy więcej niż w 2011 r.) do działań ratowniczo
-gaśniczych i miejscowych zagrożeń - najwięcej
w ciągu ostatnich 20 lat!
q pozyskano samochód ratowniczo-gaśniczy
dla OSP w Ustroniu-Grotnikach
q w maju odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze. I miejsce zajęła OSP
w Ustroniu-Grotnikach
q przeszkolono 40 druhów OSP z zakresu
szkolenia podstawowego strażaka - teoretyczne
z wykorzystaniem platformy e-learningowej
oraz praktyczne testy sprawnościowe
w komorze dymowej
q 168 tys. zł przeznaczono na utrzymanie
OSP, w szczególności na:
l naprawy samochodów, motopomp i sprzętu
oraz konserwację systemu alarmowego

l wypłatę ekwiwalentu za udział w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
l zakup paliwa, umundurowania i sprzętu,
badania lekarskie członków OSP
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej
q GOK zorganizował lub współorganizował
41 imprez kulturalnych, w których uczestni-
czyło ponad 12 tys. osób
q grupy artystyczne działające pod patrona-
tem GOK 35 razy występowały na imprezach
gminnych i regionalnych oraz uczestniczyły
w 4 festiwalach i przeglądach
q odbyły się 32 spotkania i 1 wystawa prac
Koła hobbystycznego i Estradowego Studia
Piosenki
q odbyło się 69 spotkań warsztatowych
Orkiestry Dętej działającej przy GOK
q Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
udzielił około 4.700 noclegów przeszło 1.200
gościom oraz gościł ponad 3.900 osób w bazie

Spotkanie noworoczne rozpoczęło się koncertem chóru „Leśne nutki” z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
im. Jana Pawła II w Grotnikach prowadzonego przez Beatę Wojakowską.

dokończenie na str. 10
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szkoleniowo-konferencyjnej podczas ponad
220 imprez, szkoleń i wydarzeń kulturalnych
q GOK pozyskał środki unijne na działal-
ność kulturalną:
l „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez
warsztaty i doposażenie Orkiestry Dętej przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej”
zrealizowany w 2012 r.; około 18,5 tys. zł
dofinansowania w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich
l „Śpiewająca Polska” zrealizowany w 2012 r.;
około 1,8 tys. zł dofinansowania w ramach
Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów
Szkolnych Narodowego Centrum Kultury
l „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez
warsztaty i wyposażenie Akademii Ręko-
dzieła” przeznaczony do realizacji w 2013 r.;
około 10,5 tys. zł dofinansowania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
l „Mażoretki - warsztaty rytmu i tańca
oraz doposażenie zespołu” przeznaczony do
realizacji w 2013 r.; około 20 tys. zł dofinan-
sowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
l „Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie
lokalnych tradycji poprzez warsztaty i dopo-
sażenie amatorskich zespołów śpiewaczych”
przeznaczony do realizacji w 2013 r.; około
24,5 tys. zł dofinansowania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
q w Gminnej Bibliotece w Dzierżąznej i jej
filiach w Szczawinie i Ustroniu:
l zarejestrowanych jest 803 czytelników
l zrealizowano 7.551 wypożyczeń książek
na zewnątrz i 283 na miejscu
l zrealizowano 544 wypożyczenia czasopism
na zewnątrz i 261 na miejscu
l przeprowadzono zajęcia w świetlicach
bibliotecznych, m.in. głośne czytanie książek,
zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, ferie
i wakacje
q pozyskano dotacje ze środków zewnętrz-
nych na działalność bibliotek: 
l ponad 1,5 tys. zł z programu „Akademia
Orange dla bibliotek”
l 4.000 zł z Programu Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
l sprzęt komputerowy i fotograficzny
z projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zs. w Zgierzu
q GOPS objął pomocą społeczną 407 rodzin
(1.035 osób), na świadczenia wydano łącznie
około 1,5 mln zł
q 1.938 świadczeniobiorcom wypłacił świad-
czenia rodzinne i pielęgnacyjne w wysokości
ponad 2 mln 320 tys. zł
q 115 świadczeniobiorcom wypłacił świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego w wyso-
kości około 470 tys. zł
q w Punktach Konsultacyjnych w Dąbrówce
Sowice, Giecznie, Grotnikach, Słowiku i Smar-

dzewie z bezpłatnej pomocy psychologa
i terapeuty skorzystało w 2012 r. 226 osób
(50 w 2011 r.)
q Projekt „Inwestycja w siebie dzisiaj,
szansą na lepsze jutro”:
l 36 osób uczestniczyło w ub.r. w projekcie
„Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze
jutro” finansowanym z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, w tym: 29 osób odbyło
szkolenia personalne, 33 osoby ukończyły
szkolenia zawodowe, 2 osobom pokryto
koszty nauki w szkole ponadgimnazjalnej
l od 2008 r. do końca 2012 r. 36 osób podjęło
zatrudnienie w trakcie lub po realizacji
projektu
l w latach 2008-2012 GOPS otrzymał ze
środków europejskich ponad 697 tys. zł,
zaś łączny koszt zrealizowanych w ramach
projektu zadań wyniósł około 779 tys. zł
l zajęcia w ramach projektu odbywały się
w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce
Sowice. Od otwarcia Klubu w 2007 r. z jego
oferty skorzystały 143 osoby
Działalność Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej
q wykonano prawie 1,7 km sieci wodocią-
gowej na zlecenie Urzędu Gminy Zgierz
i inwestorów prywatnych
q wykonano 83 przyłącza wodociągowe
q usunięto 830 awarii wodociągowych
q uzgodniono 114 projektów technicznych
na wykonanie sieci wodociągowych, przyłączy
wodociągowych oraz kanalizacyjnych; wydano
209 warunków technicznych na budowę sieci
i przyłączy wodociągowych
q podpisano ponad 100 umów na wywóz
nieczystości komunalnych i wywieziono
prawie 440 ton nieczystości
q wykonano generalne remonty 4 lokali
mieszkalnych; prowadzono bieżące naprawy
w budynkach komunalnych
q w ramach bieżącego utrzymania dróg
gminnych naprawiono prawie 25.300 m2
nawierzchni dróg
q realizowano: lokalny transport zbiorowy,
dowóz uczniów do szkół gminnych, transport
niepełnosprawnych dzieci do szkół i obsługę
transportową jednostek gminnych
Publiczny Dostęp do Internetu 
i e-administracja
q z Publicznego Punktu Dostępu do Internetu
w Grotnikach skorzystało ponad 4.500 osób
q z Centrum Kształcenia w Dąbrówce Sowice
skorzystało ponad 1.200 osób
q z Internetowego Centrum Informacji
Multimedialnej w Szkole Podstawowej w Białej
skorzystało ponad 900 osób
q zwiększono bezpieczeństwo danych
przetwarzanych w urzędzie, m.in. poprzez
wprowadzenie blokowania możliwości
odwiedzania stron zawierających złośliwe
i niebezpieczne oprogramowanie (w oparciu
o darmowe rozwiązania informatyczne)

Działalność Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM”
q gminne Koła Gospodyń Wiejskich mogły
po raz kolejny promować swoje wyroby
spożywcze podczas III Smaków Ziemi Łódz-
kiej oraz na Targach „Natura Food” w Łodzi 
q Fundacja „PRYM” zaprezentowała swoje
stoiska promocyjno-informacyjne podczas:
Dożynek Wojewódzkich w Piotrkowie Trybu-
nalskim, 9. Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi,
Dożynek Gminnych w Dzierżąznej
q przeprowadzono dwa nabory wniosków
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”
q Fundacja uczestniczyła w XVIII Targach
- Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”
w Łodzi oraz IV Międzynarodowych
Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL w Kielcach
q Fundacja zorganizowała szkolenie dotyczące
wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Małe Projekty” objętego PROW
na lata 2007-2013
q we wrześniu odbyła się wizyta studyjna
na terenie Lokalnej Grupy Działania
„Krzemienny Krąg” i Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Bałtów BAŁT
q Fundacja i Gmina Zgierz były partnerami
w projekcie pn. „Doskonalenie kompetencji
kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”
Złoża Rogóźna
Działania zmierzające do ustanowienia
w gminie Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej:
l zostało wykonane certyfikowanie wód
leczniczych - ostatni elementu Operatu
Uzdrowiskowego
l 30.12.2011 r. Rada Gminy Ozorków podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obję-
cie obszaru Sołectwa Celestynów statusem
uzdrowiska
Stan Finansów Gminy
Zadłużenie gminy Zgierz na koniec 2012 r.
wyniosło 12.741.493 zł, co daje około 38 proc.
planowanych dochodów (prognoza z początku
2012 r. - 40,9 proc.)
Prognozowane zadłużenie na koniec 2013 r.
będzie się kształtowało na poziomie około
31,9 proc., przy ustawowych możliwościach
60 proc.
Od 2012 r. gmina nie może zaciągać kredytów
i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu.
Aż do 2015 r. kredyty będą mogły być zacią-
gane tylko na spłatę wcześniej zaciągniętego
długu. Na te lata spada główny ciężar spłaty
zadłużenia z lat ubiegłych. Stąd wynika
główne ograniczenie możliwości budżetu,
zarówno w zakresie wydatków bieżących,
jak i inwestycyjnych.

Na podstawie prezentacji Wójta Gminy Zgierz
Więcej na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl
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19 grudnia 2012 r. odbyło się integra-
cyjne spotkanie wigilijne uczestników
projektu realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj,
szansą na lepsze jutro”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Integracyjne spotkanie wigilijne było
połączone z podsumowaniem i zakoń-
czeniem realizacji projektu w 2012 r.
Spośród zaproszonych gości w spotkaniu
uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz, tłumacz języka migowego,
pracownicy GOPS realizujący projekt,
a także zaproszone osoby towarzyszące
uczestnikom projektu. 
Realizacja projektu cieszy się coraz
większym zainteresowaniem mieszkań-
ców gminy. W 2012 r. do projektu
przystąpiło 36 nowych uczestników oraz
2 osoby kontynuowały projekt z 2011 r.
W 2012 r. 33 osoby zdobyły nowe
kwalifikacje zawodowe w tym: 9 osób
ukończyło szkolenie zawodowe - dzia-

łalność gospodarcza wraz z prawem
jazdy kat. B, 7 osób ukończyło szkolenie
zawodowe - pomoc kucharza, 6 osób
szkolenie zawodowe - opiekun osób
starszych, 6 osób szkolenie - obsługa
wózków jezdniowych z napędem silni-
kowym, 5 osób szkolenie zawodowe
- obsługa kas fiskalnych. Dwóm uczest-
nikom projektu sfinansowano koszty
nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 
W czasie uroczystego zakończenia
wszyscy uczestnicy projektu otrzymali
certyfikaty ukończenia projektu. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
uczestnicy projektu, a także 14 ich dzieci
otrzymało prezenty gwiazdkowe. 
Po części oficjalnej zakończenia
projektu, uczestnicy spotkania integro-
wali się przy wigilijnym stole. 

MAŁGORZATA BIBELkoordynator projektu

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe! 
Trwa nabór do kolejnej edycji projektu GOPS

2 stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
rozpoczął rekrutację uczestników do projektu
„Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”
w 2013 roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się
do pracowników socjalnych w Punktach Pomocy
Społecznej na terenie gminy Zgierz. 

Więcej zdjęć w galerii na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl

Uczestnicy projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze
jutro” podczas uroczystego spotkania otrzymali certyfikaty 
ukończenia szkoleń. Zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 
gratulowali im m.in. Małgorzata Bibel, Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu oraz Mirosław 
Burzyński, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz.
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Zajęcia warsztatowe odbyły się w ramach
napisanego i realizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej projektu pt.
„Kultywowanie lokalnych tradycji
poprzez warsztaty i wyposażenie
Akademii Rękodzieła” w ramach PROW
2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju dla małych projektów. 

Tradycyjnie warsztaty podzielone zostały na
dwa dni (warsztaty dla dzieci i dla dorosłych).
W pierwszym dniu przeznaczonym dla dzieci
i młodzieży nastąpiło rozstrzygnięcie i rozda-
nie nagród w V edycji konkursu plastycznego
„Szopka Bożonarodzeniowa” organizowanego
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąz-
nej, który był także fundatorem nagród.
W wyjątkowy i niezwykły nastrój Gwiazdki
wprowadził wszystkich przybyłych chór
„Słowikowe Trele” z Zespołu Szkolno-Gimna-

zjalnego w Słowiku.
W 2012 roku chór
u c z e s t n i c z y ł
w Ogólnopolskim
Programie Rozwoju
Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska”
w ramach dofinan-
sowania z Narodo-
wego Centrum Kul-
tury. W gminie
Zgierz realizatorem
tego programu był
Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąz-
nej. W drugim dniu
warsztatów swoje
umiejętności zgłę-
biali dorośli.

Podczas zajęć warsztatowych
uczestnicy samodzielnie wyko-
nali ozdoby bożonarodzeniowe
za pomocą różnych metod

dekoracji: decoupage - technika ozdabiania
przedmiotów polegająca na przyklejaniu na
odpowiednio spreparowaną powierzchnię
wzoru wyciętego z papieru lub papierowej
serwetki, scrapbooking - metoda ozdabiania
własnoręcznie zrobionych kartek,  filcowanie
- rękodzieło polegające na formowaniu wełny
za pomocą specjalnej igły do filcowania
(filcowanie na sucho) lub ciepłej wody i mydła
(filcowanie na mokro), szydełkowanie.
W wyniku mozolnej i bardzo wciągającej
pracy powstały przepiękne bombki, kolorowe
kartki świąteczne, wełniane choinki, łańcuszki
i papierowe gwiazdki. 
Miłym akcentem podczas warsztatów był
poczęstunek ufundowany przez Urząd Gminy
Zgierz. Zajęcia poprowadziły panie: Zenona
Przegroda - decoupage, Teresa Włodarek
- szydełkowanie, Beata Konefał-Trzaska
- scrapbooking, Jolanta Różańska - filco-
wanie, Wioletta Olczak-Hut i Beata
Stańczyk - papierowe ozdoby świąteczne.
W ramach projektu „Kultywowanie lokalnych
tradycji...” w Gminnym Ośrodku Kultury w
Dzierżąznej odbywają się warsztaty dla dzieci
i dorosłych, podczas których uczestnicy
zapoznają się z różnymi technikami ręko-
dzieła (decoupage, scrapbooking, filcowanie,
szydełkowanie). 

Warsztaty 
Bożonarodzeniowe

Podsumowano realizację projektu GOPS 

Więcej informacji na stronie internetowej www.dzierzazna.pl

BEATA STAŃCZYKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej
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Jak twierdzą eksperci, śpiewanie pozwala
nie tylko miło spędzić czas, ale również
wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie.
Chociaż trudno w to uwierzyć, śpiew jest
pewnego rodzaju ćwiczeniem - nasze płuca
głębiej wypełniają się powietrzem i zwiększa
się częstotliwość bicia serca, a zatem krew
krąży w żyłach szybciej, co pozwala wspomóc
naszą fizyczność. W myśl tej teorii, bez
względu na wiek, powinniśmy jak najczęściej
śpiewać.
Z tego założenia wychodzą także członkowie
zespołów śpiewaczych działających pod
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej: zespół śpiewaczy Giecznianki
z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnic-
kiego i zespół śpiewaczy Szczawinianki
ze Szczawina, które na co dzień sumiennie
ćwiczą, choć rzadko mają okazję prezentować
swe umiejętności wokalno-instrumentalne
poza granicami gminy Zgierz. Niemniej
jednak, w sobotę 1 grudnia w kinie Polonez
w Skierniewicach nasze zespoły wzięły udział
w przeglądzie konkursowym - VIII edycji
Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego

Ruchu Seniorów. Od samego rana do późnych
godzin wieczornych na scenie wystąpiło
w sumie ponad pół tysiąca seniorów z całego
województwa w 66. prezentacjach. Od kolo-
rowych strojów i mnogości różnorodnych
form prezentacji, aż kręciło się w głowie.
Ponoć śpiewaniu towarzyszy wydzielanie
dopaminy, tzw. hormonu przyjemności.
Niesamowite ogarnęło nas szczęście podczas
ogłoszenia wyników, gdy okazało się, że
w kategorii zespołów wokalnych zespół
śpiewaczy Szczawinianki ze Szczawina zajął
II miejsce, a w kategorii zespołów folklory-
stycznych zespół śpiewaczy Giecznianki
z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnic-
kiego - III miejsce. I jak nie zgodzić się
z opinią, że śpiewanie może mieć zbawienny
wpływ na nasze samopoczucie.
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
gratuluje obu zespołom sukcesu i życzy, aby
płynąć na fali przez cały 2013 rok, aby spełniły
się marzenia o występach.

Co w kulturze piszczy?
Zapraszamy do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
WYDARZENIA KULTURALNE

q 11 - 22 lutego
Zaczarowana podróż w poszukiwaniu
natury - feryjny szlak ekologiczny
- ferie dla dzieci i młodzieży w każdy
poniedziałek, środę i piątek w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury, Dzierżązna 4.
Proponujemy liczne atrakcje i ciekawe
wyjazdy. Zapraszamy chętnych do
udziału w zajęciach. Więcej informacji
można uzyskać na stronie internetowej
www.dzierzazna.pl bądź pod numerami
tel. 42 717 84 66, 663 919 045
q 18 - 23 marca
Wiosna ach to Ty! - 6 dni z Marzanną
- czas dla dzieci i młodzieży 
Palma pierwszeństwa za Palmę Wielka-
nocną - konkurs plastyczny organizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzier-
żąznej
q 21 marca
Zrób to sam - W twórczość owocne
Warsztaty Wielkanocne - warsztaty
dla dzieci i młodzieży 
q 22 marca
Zrób to sam - W twórczość owocne
Warsztaty Wielkanocne - warsztaty
dla dorosłych

ZAJĘCIA STAŁE
q

Zespół tańca nowoczesnego  
RAINDROPS dla dzieci i młodzieży

próby w każdy czwartek 
w godz. 16.00 - 17.00

q
Orkiestra Dęta

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej
w każdy piątek

warsztaty Orkiestry w godz. 16.30 - 19.30
próby Orkiestry w godz. 19.30 - 21.30

q
Zajęcia warsztatowe 

Akademii Rękodzieła
odbywają się w wyznaczone środy

Rozśpiewały się zespoły - chwalmy się tym, co dobre

KATARZYNA LESZCZAKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

Na terenie gminy Zgierz działają dwa chóry:
„Leśne nutki” z Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Grotnikach prowadzony przez Beatę
Wojakowską oraz „Słowikowe Trele”
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku
prowadzony przez Wiktora Kaźmierczaka.
Chóry te uczestniczyły w programie Narodowego
Centrum Kultury pt. Ogólnopolski Program
Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca
Polska” realizowanym na terenie gminy Zgierz
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.
W ramach działań projektowych od 1 września
do 10 grudnia 2012 roku chórzyści odbyli
próby, ćwiczenia emisyjne i oddechowe,
ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne, ćwiczenia

zmian dynamiki i tempa. Chóry szkolne
nie tylko wzbogaciły ofertę zajęć pozalekcyj-
nych, ale także uświetniały różne spotkania
i uroczystości na terenie naszej gminy.
Przykładem mogą być występy podczas
obchodów Narodowego Święta Niepodległości
w Białej i Warsztatów Bożonarodzeniowych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.
W wyniku intensywnych prób (40 godzin
zajęć w każdym z chórów w okresie 3 miesięcy)
udało się zrealizować najważniejsze cele
i zadania projektu, a mianowicie: rozwijanie
zainteresowań muzycznych oraz umiejętności
słuchania, postrzegania, przeżywania i rozu-
mienia muzyki, a także rozbudzanie potrzeb
kulturalnych wśród chórzystów. Projekt został
zrealizowany i rozliczony przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej w grudniu 2012 roku.

KATARZYNA LESZCZAKGminny Ośrodek Kulturyw DzierżąznejWięcej informacji:
Gminny Ośrodek Kultury, Dzierżązna 4
tel. 42 717 84 66, www.dzierzazna.pl

WIKTOR KAŹMIERCZAKopiekun chóru

16 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury
w Ozorkowie odbył się Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek pt. „Bóg się rodzi”.
W kategorii zespołów chór „Słowikowe
Trele” z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Słowiku zajął I miejsce. Natomiast w kon-
kursie indywidualnym gimnazjum: I miejsce
zajęła Michalina Maciak, a w kategorii
kl. IV-VI: II miejsce Agata Tamborska.
Dzieci otrzymały dyplomy, a za I miejsce
statuetkę.

Sukces chóru ze Słowika
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Nagrodą specjalną za I miejsce był udział
w konkursie galowym, 20 stycznia w kościele
pod wez. św. Józefa w Ozorkowie.

Chóry, chóry…

Składam serdeczne podziękowania Sołtysowi
Sołectwa Słowik Tadeuszowi Szmajewskiemu
oraz członkom Rady Sołeckiej: Władysławowi
Jóźwiakowi, Mirosławowi Pabichowi i Janu
Migdalskiemu za okazaną pomoc naszej szkole.
Zakupione przez nich piłki, koszulki, znaczniki,
laski gimnastyczne i pachołki za kwotę 472 zł
będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć
sportowych w ZSG w Słowiku. 

Ewa Osówniak
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 

w Słowiku



UNIA EUROPEJSKA

Indywidualność siłą
w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej
W Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Dąbrówce Wielkiej realizowany jest projekt
edukacyjny pn. „Indywidualność siłą”,
w którym biorą udział dzieci z klas I-III.
W ramach projektu odbywają się dodat-
kowe zajęcia pozalekcyjne z terapii
pedagogicznej prowadzone przez Bożenę
Reksulak, zajęcia rozwijające zdolności
plastyczne oraz zajęcia rozwijające
zdolności taneczno-ruchowe prowa-
dzone przez Joannę Redzisz. Taki dobór
zajęć pozwala uczniom pracować i bawić się
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz
wyrównywać braki w wiedzy i umiejętno-
ściach.
Terapią pedagogiczną objętych jest 8 dzieci.
Intensywne ćwiczenia percepcji słuchowej,
wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
i manualnej pozwalają na stopniowe elimi-
nowanie braków w przyswajanej wiedzy.
Stosowanie pozytywnych wzmocnień, pod-
kreślanie nawet drobnych sukcesów, wspie-
ranie w sytuacjach trudnych i stresujących
poprzez zabawę daje doskonałe rezultaty.
Dzieci powoli budują wiarę we własne siły i
możliwości, stają się bardziej światłe i otwarte.
Otoczone atmosferą spokoju, akceptacji
i wsparcia z entuzjazmem pracują na zajęciach.
W zajęciach rozwijających zdolności
plastyczne uczestniczy 8 dzieci. Uczniowie
poznają nowe, ciekawe techniki plastyczne.
Są zaangażowane i chętne do współpracy.
Rozszerzanie działalności plastycznej tych
dzieci pobudza ich wrażliwość i wyobraźnię.

Dziecko podczas zajęć wycisza
się i aktywnie angażuje
w swoje dzieło. Zajęcia
plastyczne są jedynym w
swoim rodzaju zajęciem,
na którym każda wypowiedź
jest prawidłowa. W pierw-
szym semestrze roku szkolnego 2012/2013
uczniowie na zajęciach tych wykonali:
l witrażowe obrazki - malowane farbami
Window Color, l broszki i korale z filcu
- wykonane techniką filcowania na mokro,
l bransoletki i inne elementy biżuterii
- wykonywane splotem makarama, l drew-
niane podkładki i zakładki do książki deko-
rowane metodą decoupage, l jesienny bukiet
z suszonych liści. 
12 grudnia podczas zajęć rozwijających
zdolności plastyczne odbyły się warsztaty
decoupage. Miały one charakter lekcji otwar-
tej, na którą zaproszone zostały mamy dzieci
uczestniczących w projekcie oraz inni
nauczyciele z naszej szkoły. Podczas zajęć
uczestnicy dekorowali drewniane podkładki
techniką serwetkową. Tak przygotowane
prace zostały zapakowane i wystawione na

sprzedaż podczas kiermaszu świątecznego
zorganizowanego w naszej szkole 18 grudnia
w ramach wieczoru wigilijnego, w którym
uczestniczyła całą społeczność szkoły.
W zajęciach rozwijających zdolności
taneczno-ruchowe uczestniczy 11 dzieci.
Uczniowie rozwijają tu indywidualne predys-
pozycje artystyczno-ruchowe. W pierwszym
semestrze bieżącego roku szkolnego ucznio-
wie m.in. poznali elementy gimnastyki
korekcyjnej, tańczyli zumbę oraz bawili się
z chustą animacyjną podczas zajęć na świe-
żym powietrzu. Dzieci doskonaliły się także
w grupowych układach tanecznych, z którymi
występowały podczas szkolnych uroczystości.

Informacja opracowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia  w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej
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Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu,
ul. ks. Szczepana Rembowskiego 17, zaprasza
na Bajkobrania - spektakle dla najmłodszych.
WSTĘP WOLNY l 10 lutego: „Bajkowy
stragan”, Teatr Malutki, l 24 lutego:
„Podróż za horyzont”, Teatr Lalek Igraszka,
l 10 marca: „O smoku wawelskim”,
Autorski Teatr Młodego Widza. Początek
każdego spektaklu o godz. 16.00.

Spektakle dla dzieci

Półkolonie na sportowo

MOSiR w Zgierzu zaprasza na ślizgawki
na sztucznym lodowisku mieszczącym się
przy ul. Leśmiana 1. Lodowisko czynne jest
w dni powszednie w godz. 9.00 - 20.50
oraz w soboty i niedziele w godz. 11.00 - 21.20
(z przerwami technicznymi).
Cennik : l bilet normalny 5 zł, l bilet ulgowy
3 zł (1 zł podczas ferii zimowych w dni
powszednie w godz. 9.00 - 13.20), l wypoży-
czenie łyżew 4 zł, l ostrzenie łyżew 6 zł,
l karnet normalny (11 wejść) 50 zł, l karnet
ulgowy (11 wejść) 30 zł, l wypożyczenie kasku
dla dziecka 1 zł. 
Do wstępu na lodowisko w cenie ulgowej
uprawnieni są: dzieci i młodzież szkolna,
studenci do 25 roku życia, renciści, osoby
niepełnosprawne i ich opiekunowie. Jedno
wejście trwa 50 minut.

Na łyżwy

MOSiR w Zgierzu zaprasza dzieci ze szkół
podstawowych na zajęcia sportowe (tenis
stołowy, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna,
łucznictwo, zapasy, zabawy na śniegu i lodzie,
pływanie, jazda na łyżwach) i zajęcia kultu-
ralne, prowadzone przez wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną. Zajęcia będą odbywać
się w godz. 9.00 - 14.00. Planowane są dwa
posiłki (II śniadanie i obiad). Odpłatność
wynosi 60 zł za jeden turnus. Zapisy
przyjmowane są w kasie MOSiR w Zgierzu,
ul. Wschodnia 2, tel. 42 716 49 64, w godz.
8.00 - 15.00 wraz z opłatą do dnia 5 lutego
na I turnus (11 - 15 lutego) i do dnia 11 lutego
na II turnus (18 - 22 lutego).

FERIE ZIMOWE

Jak spędzić ferie?
Razem z GOK w Dzierżąznej
Ferie pt. Zaczarowana podróż w poszukiwaniu
natury - feryjny szlak ekologiczny odbywać
się będą w terminie 11-22 lutego w każdy
poniedziałek, środę i piątek w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Dzierżązna 4. Zapisy
- czytaj na str. 12.

Na basen
Podczas ferii MOSiR w Zgierzu zaprasza
na pływalnię przy ul. Leśmiana 1 w dni
powszednie w godz. 11.00 - 15.00. Cena: 2 zł
za 55 min.

q q q
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Podczas ferii ofertę edukacyjną dla dzieci
i młodzieży realizują również:
q Muzeum Miasta Zgierza
ul. Dąbrowskiego 21
tel. 42 716 37 92, www.muzeumzgierz.pl
q Centrum Kultury Dziecka
ul. ks. Szczepana Rembowskiego 17
tel. 509 719 665, www.ckd.miasto.zgierz.pl
q Miejski Ośrodek Kultury
ul. Mielczarskiego 1
tel. 42 716 26 18, www.mok.miasto.zgierz.pl
q Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Długa 42
tel. 42 719 08 52, www.mdk.miasto.zgierz.pl
q Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”
ul. Parzęczewska 21
tel. 42 716 35 65, www.sem.zgierz.com.pl

Projekt „Indywidualność siłą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wypłaca renty strukturalne przy-
znane na podstawie: q rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej na uzyskanie rent struk-
turalnych objętej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 z późn.
zm.); q rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Renty strukturalne” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 109, poz. 750
z późn. zm.).
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210,
poz. 2135, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”,
beneficjenci rent strukturalnych podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowot-
nemu. Informacje o osobach podlegających
ubezpieczeniu zdrowotnemu przekazywane
są do NFZ przez ZUS, do którego Agencja
zgłasza beneficjentów rent strukturalnych
oraz członków ich rodzin z wykorzystaniem
programu PŁATNIK.
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej jest potwierdzane
elektronicznie - dzięki systemowi eWUŚ.
Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje
konieczność, by w bazie osób uprawnionych
do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
znajdowały się aktualne dane o ubezpie-
czonych i członkach ich rodzin. Błędne
lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ

mogą skutkować komplikacjami przy reje-
strowaniu się u lekarza. 
Konieczne jest więc zweryfikowanie danych
członków rodzin beneficjentów rent struktu-
ralnych zgłoszonych do ubezpieczenia
zdrowotnego, nieposiadających własnego
tytułu do zgłoszenia do ubezpieczenia.
Zgodnie z ustawą, członkiem rodziny benefi-
cjenta, który może zostać zgłoszony do ubez-
pieczenia zdrowotnego jest: q dziecko własne,
dziecko małżonka, dziecko przysposobione,
wnuk albo dziecko obce, dla którego ustano-
wiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny
zastępczej, w wieku: ldo ukończenia 18 lat,
l jeżeli po ukończeniu 18 lat kształci się dalej
- do ukończenia 26 lat, l jeżeli posiada
orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności lub inne traktowane na równi -
bez ograniczenia wieku. Wnuki mogą być
zgłoszone tylko w przypadku, gdy żaden
z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpie-
czenia zdrowotnego lub ubezpieczeniu dobro-
wolnemu; qmałżonek/małżonka; q wstępni 
pozostający z ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Każdorazowe podjęcie przez ww. członka
rodziny jakiejkolwiek formy zatrudnienia,
lub rozpoczęcie działalności gospodarczej, lub
uzyskanie statusu bezrobotnego, lub nabycie
uprawnienia do emerytury lub renty z ubez-
pieczenia społecznego lub ubezpieczenia
społecznego rolników, powinno zostać zgło-
szone do Agencji celem wyrejestrowania
go z ubezpieczenia zdrowotnego ze statusem
członka rodziny ubezpieczonego, gdyż stanowi
utratę podstawy do ubezpieczenia zdro-
wotnego w ramach tego tytułu. Natomiast
utrata przez członka rodziny spełniającego
wyżej określone kryteria własnego źródła
ubezpieczenia, stanowi podstawę do zgłosze-
nia go do ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami
ustawy, beneficjenci rent strukturalnych

zobowiązani są do informowania Agencji
o wszelkich zmianach w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia okoliczności powodują-
cych konieczność dokonania zgłoszenia.
Członkowie rodziny uzyskują prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej od dnia
zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowot-
nego. Aktualizacji danych członków rodziny
w zakresie uprawnień do ubezpieczenia
zdrowotnego należy dokonywać w biurze
powiatowym prowadzącym sprawę rentową.
W celu zweryfikowania danych znajdujących
się w bazie NFZ, ubezpieczeni oraz członko-
wie ich rodzin mogą zarejestrować się
na portalu www.pue.zus.pl. Informacje
o systemie Elektronicznej Weryfikacji Upraw-
nień Świadczeniobiorców (eWUŚ), można
znaleźć na stronie internetowej NFZ
www.nfz.gov.pl.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w 2013 r. przysługuje produ-
centowi rolnemu, czyli posiadaczowi gospo-
darstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty
gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
współposiadania, zwrot podatku akcyzowego
przysługuje temu współposiadaczowi, co do
którego pozostali współposiadacze wyrazili
pisemną zgodę. Zgoda jest wyrażana we
wniosku i nie dotyczy współmałżonków.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej powinien w określonym
terminie złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów rolnych.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r.
na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
Stawka zwrotu na 1 litr oleju w 2013 r. została
ustalona w wysokości 0,95 zł.
Wnioski będą przyjmowane w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Gminy Zgierz w terminie
od 1 do 28 lutego 2013 r. wraz z fakturami
VAT (oryginałami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
Wzór wniosku można pobrać ze stron inter-
netowych www.minrol.gov.pl, www.gmina.
zgierz.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta UGZ.
Wypłata zwrotu podatku realizowana będzie
w kwietniu 2013 r., gotówką w kasie Urzędu
Gminy Zgierz lub przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.

Termin
składania
wniosków 
o zwrot 
podatku 
akcyzowego

Osoby pobierające renty
strukturalne mają obowiązek
aktualizacji danych w ZUS

KOMUNIKATY

Harmonogram dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
l 4 luty, godz. 10.00 - 14.00
l 18 luty, godz. 12.00 - 16.00
l 4 marzec, godz. 10.00 - 14.00
l 18 marzec, godz. 12.00 - 16.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3: 
l 13 luty, godz. 12.00 - 16.00
l 19 luty, godz. 10.00 - 14.00
l 27 luty, godz. 10.00 - 14.00
l 13 marzec, godz. 12.00 - 16.00
l 19 marzec, godz. 10.00 - 14.00
l 27 marzec, godz. 10.00 - 14.00

q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 11 luty, godz. 8.00 - 12.00
l 28 luty, godz. 12.00 - 16.00
l 11 marzec, godz. 8.00 - 12.00 
l 28 marzec, godz. 12.00 - 16.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 6 luty, godz. 15.00 - 19.00
l 20 luty, godz. 15.00 - 19.00
l 6 marzec, godz. 15.00 - 19.00
l 20 marzec, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 12 luty, godz. 12.00 - 16.00
l 26 luty, godz. 12.00 - 16.00
l 12 marzec, godz. 12.00 - 16.00
l 26 marzec, godz. 12.00 - 16.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Białej, ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 15.00 

Bezpłatne 
porady
psychologiczne
dla mieszkańców
gminy Zgierz 
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Informacja Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa



Emilia, Słowik, Dębniak,
Kania Góra, Lućmierz
Rosanów, 
Dąbrówka Wielka
Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole,
Jeżewo, Palestyna,
Dąbrówka Strumiany
Łagiewniki Nowe,
Wołyń, Józefów, Glinnik,
Siedlisko
Kolonia Głowa, 
Biała, Cyprianów, 
Dąbrówka ul. Leśna
Warszyce, Rogóźno,
Gieczno, Władysławów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Śladków Górny, Wola
Rogozińska, Bądków,
Lorenki, Kotowice
Wola Branicka,
Moszczenica, Michałów,
Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny,
Kębliny
Dzierżązna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów
Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, Wiktorów,
Jedlicze A, Jedlicze B

luty

Harmonogram wywozu 
nieczystości stałych przez GZK
miejscowość marzec

11

Gminny Zakład Komunalny
Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

11
5 5

6 6

13 13

7 7

14 14

15 15

8 8
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Na terenie gminy Zgierz na drogach gmin-
nych akcję zimową prowadzi Gminny Zakład
Komunalny zs. w Dąbrówce Wielkiej
ul. Kościelna 6/8. 
Zgłoszenia dotyczące odśnieżania dróg gmin-
nych należy kierować pod następujące
numery telefonów:
• w godz. przyjmowania interesantów:
42 717 80 76, 42 717 82 53, 609 219 611
• całodobowo: 691 722 426

Akcja „zima” 

KOMUNIKATY

Punkt apteczny 
„Biała Stokrotka” 
w Białej
ul. Kościelna 1 
tel. 42 717 84 26
Godziny pracy:
pn, pt 8.00 - 18.00
wt, śr, czw 
8.00 - 17.00
sob 9.00 - 13.00
niedz - nieczynne

Apteka 
w Giecznie
ul. Główna 43
tel. 42 717 83 22
Godziny pracy:
pn, pt 10.00 - 18.00
wt, śr, czw 
9.30 - 16.00
sob, niedz 
- nieczynne

Punkt apteczny 
„Nad Lindą” 
w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a
tel. 42 717 88 71
Godziny pracy:
pon-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 15.00
niedz - nieczynne

Apteka „Leśna” 
w Smardzewie
ul. Podleśna 4
tel. 42 716 97 79
Godziny pracy:
pn-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 14.00
niedz - nieczynne

Godziny pracy aptek na terenie gminy

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego
informuje, że od dnia 2 stycznia 2013 r.:
q Dział techniczny przyjmuje interesantów 

w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00
q Kasa czynna jest w dni robocze 

w godz. 8.00 - 15.30
q pozostałe Działy przyjmują interesantów

w dni robocze w godz. 7.00 - 16.00
Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach
skarg i wniosków: 
l we wtorki w godz. 9.00 - 11.00
l w piątki w godz. 10.00 - 13.00

Zmiana godzin pracy 
Gminnego Zakładu Komunalnego
zs. w Dąbrówce Wielkiej

Niebawem telewizja całkowicie zmieni system
transmisji danych z analogowego na cyfrowy.
Telewizja cyfrowa to bez wątpienia telewizja
przyszłości. Zmiana ta dokonała się już
w większości krajów Europy i podążając ich
tropem, zmiany wprowadza również Polska.
Proces ten przeprowadzany jest etapami.
Wszelkie regulacje z nim związane są zawarte
w opracowanym przez rząd projekcie Planu
wdrażania telewizji cyfrowej. 
Cyfryzacja telewizji naziemnej
w Polsce, czyli zastąpienie
tradycyjnej techniki nada-
wania analogowego nowo-
czesną techniką cyfrową,
należy do jednego z naj-
ważniejszych projektów
w sferze publicznej, łączą-
cych zagadnienia społeczne,
ekonomiczne i techniczne.
Sygnał analogowy ma być całko-
wicie zastąpiony przez cyfrowy
nie później niż do dnia 31 lipca 2013 roku.
W województwie łódzkim całkowite wyłącze-
nie sygnału analogowego planowane jest
w maju 2013 roku. 
Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T
(Digital Video Broadcasting-Terrestrial),
naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie
zasadniczy zwrot technologiczny. Cyfrowa
technika nadawania sygnału telewizyjnego
umożliwi m.in. nadawanie większej liczby

programów telewizyjnych, podprawę jakości
obrazu i dźwięku, wprowadzenie telewizji
wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition
Television) czy równoległe nadawanie kilku
ścieżek dźwiękowych. 
Odbiór naziemnej telewizji cyfrowej będzie
wiązał się z koniecznością dołączenia do

analogowego odbiornika telewi-
zyjnego odpowiedniego urządze-

nia umożliwiającego odbiór
sygnału cyfrowego, zwanego

set-top-boxem (STB) lub
popularnie dekoderem. 

Innym rozwiązaniem
jest wymiana analogo-
wego odbiornika na
cyfrowy, poprzez np.

zakup w pełni zintegrowa-
nego i zamkniętego pod

względem funkcjonalnym cyfro-
wego odbiornika telewizyjnego. 

Wprowadzane zmiany będą dotyczyły jedynie
tych osób, które odbierają telewizję z nadaj-
ników naziemnych. Osoby korzystające
z usług sieci kablowych oraz płatnych platform
satelitarnych, nie będą musiały wymieniać
odbiorników ani instalować dekoderów do
odkodowania sygnału cyfrowego. 
Więcej o naziemnej telewizji cyfrowej na stronie
internetowej www.cyfryzacja.gov.pl.

Naziemna telewizja cyfrowa
całkowite wyłączenie sygnału analogowego w woj. łódzkim planowane jest w maju 2013 r.
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Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglome-racyjnej na półmetku. Prace budowlanetrwają od 10 miesięcy, a pod koniec tegoroku, licząca ponad milion mieszkańcówAglomeracja Łódzka, zostanie połączonanowoczesnym systemem komunikacjikolejowej. Już teraz PKP Polskie LinieKolejowe S.A. oddały do eksploatacji13 przebudowanych peronów. W ramachprojektu prace prowadzone są na linii15, 16, 25 a także linii 540. 
8 marca 2012 roku rozpoczęły się pierwsze prace
związane z budową systemu Łódzkiej Kolei Aglome-
racyjnej. Pierwsze efekty ponad 10-miesięcznej pracy są już widoczne.
Na 9 przejazdach kolejowych wybudowane zostały urządzenia samo-
czynnej sygnalizacji przejazdowej, które do końca listopada 2012 roku
oddane zostały do eksploatacji. W zeszłym roku rozpoczęto również
prace remontowe budynków dworcowych na stacjach Stryków oraz
Głowno. 
– W grudniu zeszłego roku oddaliśmy także do użytkowania 13 przebu-
dowanych peronów na stacjach i przystankach – informuje Jerzy
Szklarek, Kierownik Kontraktu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
I dodaje: – Na linii nr 15 są to po 2 perony na stacji Głowno i na stacji
Stryków oraz 2 perony na przystanku osobowym Glinnik, i po 1 peronie
na przystanku Bratoszewice, Swędów, Smardzew. Na linii nr 16
przebudowane zostały 2 perony na przystanku osobowym Zgierz
Kontrewers oraz po 1 peronie na przystankach Grotniki i Zgierz Północ.
Przebudowane perony zostały wyposażone w elementy, które umoż-
liwią osobom niepełnosprawnym oraz tym z ograniczoną możliwością
poruszania się, korzystanie w pełni ze środków komunikacji kolejowej.
Na peronach wybudowane zostały specjalne pochylnie, poręcze, guzki

na pasach bezpieczeństwa oraz powierzchnie antypoślizgowe, a w tym
roku zabudowane zostaną windy na przystankach Pabianicka,
Radogoszcz Zachód i Dąbrowa. W ten sposób osoby starsze
i niepełnosprawne będą mogły sprawnie i bezpiecznie poruszać się
po peronach w aglomeracji łódzkiej.
Budowa oraz przebudowa istniejących przystanków to pierwsza część
prac nad rozbudową Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Do 2015 roku
zmodernizowane odcinki kolejowe zostaną zsynchronizowane
z komunikacją miejską.
– Wszystkie prace związane z budową systemu Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjnej mają na celu podnieść poziom komfortu podróżowania,
bezpieczeństwa, skrócić czas podróży po aglomeracji, a także poprawić
stan ochrony środowiska – mówi Szklarek. 
Prace prowadzone są na linii 15 - odcinkach między Łódź Kaliska -
Zgierz oraz Zgierz - Łowicz, linii 16 - odcinkach między Łódź Widzew
- Zgierz, Zgierz - Ozorków, Ozorków - Kutno, a także linii 540
na odcinku Łódź Chojny - Łódź Widzew. 

2 stycznia 2013 r. jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu-Grotnikach odebrała z Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
samochód marki Star L 80, z napędem terenowym,
rok produkcji 2002.
Samochód ten pozyskano na podstawie decyzji
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
przesunięcia pojazdów i sprzętu z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej w Łodzi do OSP Ustronie Grotniki.
Na ten cel wydano z budżetu gminy Zgierz 40 tysięcy
złotych, które przekazano Komendzie Miejskiej PSP
w Łodzi na modernizację systemu łączności oraz
prace remontowe.
Dotychczas jednostka OSP w Ustroniu-Grotnikach
posiadała samochód marki Jelcz, rok produkcji 1975.
Jednostka zlokalizowana jest w kompleksie leśnym
Nadleśnictwa Grotniki. Teren działania jest więc rozległy, ponadto
OSP jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Nowy samochód z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
nie tylko obszaru działania jednostki, lecz całej gminy, a także sąsied-
nich gmin: Parzęczew i Aleksandrów Łódzki.

Dzięki dobrej współpracy z Państwową Strażą Pożarną, jest to
już trzeci pozyskany samochód dla naszych jednostek OSP: w 2010 r.
- dla OSP w Dąbrówce Wielkiej i w 2011 r. - dla OSP w Kaniej Górze.
Prowadzimy starania o pozyskanie w 2013 roku samochodu dla OSP
w Rogóźnie.

Samochód pożarniczy
dla OSP Ustronie-Grotniki

KATARZYNA CIEŚLAK

W połowie drogi do ŁKA. 
Perony odnowione
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