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Interpelacja 

W związku z kończącym się rokiem budżetowym i pracami nad budżetem miasta na rok 
2019 proszę o przygotowanie informacji zbiorczej co do działań promocyjnych miasta 
Zgierza w mijającym roku z uwzględnieniem. 

Liczby reklam prasowych oraz tytułów, w których reklamy zlecane przez miasto się 
ukazały, a także wskazanie w ramach kampanii promujących które wydarzenia były 
promowane. 
Taką samą informację proszę przedstawić w stosunku do rozgłośni radiowych 
i telewizyjnych, portali internetowych oraz kampanii outdoorowych realizowanych przez 
miasto. 

Proszę także o informację czy prowadzony jest monitoring mediów, oraz o przedstawienie 
raportu co do ilości wzmianek o Mieście oraz o AVE z tego tytułu uzyskanym. Przy czym 
proszę o wskazanie, które z tych wzmianek były pozytywne, które negatywne, które 
neutralne, a także które z wydarzeń o których pisano były współfinansowane przez miasto 
Zgierz. 

Oddzielną informację proszę wg powyższej metodologii co do wydarzenia pod nazwą City 
of Power wraz z informacją jakiej wielkości dofinansowanie do tej imprezy przekazało 
Miasto Zgierz lub podległe mu jednostki, spółki miejskie ( w szczególności WodKan). 

Proszę także o informację czy nowy System Identyfikacji Wizualnej powstał siłami 
własnymi Urzędu Miasta Zgierza czy został zamówiony na zewnątrz oraz o informację o 
stopniu jego wdrożenia. Czy obejmuje on jedynie roll-upy i ścianki wystawiennicze czy 
jest plan, aby stanowił kompleksowy system wdrożony na wielu polach eksploatacji? 
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Dot. odpowiedzi na interpelację w sprawie działań promocyjnych miasta Zgierza w 2018 roku. 

Ad.l. Płatne reklamy zamówione przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 
- luty 2018 - reklama prasowa wydarzenia "Zgierski Kaziuk 2018" w papierowych wydaniach gazet 
Express Ilustrowany, Dziennik Łódzki i strony internetowe obu gazet, 
- maj 2018 - reklama prasowa wydarzenia "Święto Miasta Zgierza 2018" w papierowych 
wydaniach gazet Express Ilustrowany, Dziennik Łódzki i strony internetowe obu gazet. 

Ad.2. Prowadzony jest monitoring mediów, zarówno za pomocą tradycyjnej lektury prasy, jak 
i narzędzi internetowych. Według uzyskanych statystyk w upływającym roku 2018 liczba 
wzmianek o Mieście wynosiła około 4 tysięcy, w przeważającej części były to wzmianki 
o charakterze pozytywnym. Wydział Promocji, Kultury i Sportu nie prowadzi wyliczeń 
ekwiwalentu reklamowego (AVE). 

Ad.3. Miasto Zgierz nie przekazywało dofinansowania z przeznaczeniem na organizację festiwalu 
"Zgierz City of Power 2018". Miejski Ośrodek Kultury zgodnie z przepisami ustawy 
o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej funkcjonuje jako instytucja kultury, 
tak więc prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków finansowych, w tym 
pochodzących z dotacji podmiotowej. 
Podległe Miastu jednostki nie przekazały żadnych środków finansowych na organizację tego 
wydarzenia (brak potrzeby, a przede wszystkim tytułu prawnego). Spółki miejskie, w szczególności 
Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. nie przekazały środków pieniężnych na organizację 
"Zgierz City of Power 2018". 

Promocja wydarzenia: 
- relacje i informacje telewizyjne: TVP Łódź, TV Centrum 
- relacje i informacje radiowe: Radio Łódź, Radio Parada 
- relacje i informacje prasowe: (w wydaniach papierowych i internetowych): Gazeta Polska 
Codziennie, Gazeta Polska, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany 
- relacje i informacje w portalach internetowych polskich i zagranicznych (m.in. niemieckich, 
włoskich, brytyjskich, belgijskich, austriackich): YouTube, Niezależna, Co jest grane24, KVLT, 
Plaster Łódzki, Perły Metalu, REM TV, Kornfanhead, Wyspa.fm, EZG24, Odkrywamy Idoli, 

JConeertomania, Atmospheric, ProjectEvents, Dzień Dobry Łódź, VSpectrum, Irka, AFM Records, 
Napalm\Records, Time for Metal, PolscyWydarzenia, MLWZ, Last.fm, Partymap, Carpe Diem, 
Deathmagnetic, Rock Area, Metalmundus, Muzykoholicy, Top Guitar, Polski Obserwator, Musi 
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Laut, Metal Storm, Setlist, Darkplanet, Heavy Metal Pages, Madman24, DWDSound, Ilmattino.it, 
Worldeventz, Metalitalia, Zazoom.it, Lacitta di Salerno, 247.1ibero, De-Visions, Gigview, Eventyas, 
LetsPartyGroup, WorldClassApparel, Benbego, Idolagu, CandyCrash, Eventul, Bands in Town, 
Rock Flesh, RockStocks, Pepe.tv, WeWant2Go. 
W pierwszym kwartale 2019 r. ma ukazać się album CD/DVD włoskiej grupy STAMINA „Live in 
the City of Power" z zapisem koncertu w Zgierzu. 

Ad. 4. Pomysł przedstawienia charakterystycznych obiektów w formie wektorowych ilustracji 
to uzupełnienie istniejącego Systemu Identyfikacji Wizualnej, a więc ich stosowanie nie wyklucza 
używania dotychczasowego logotypu oraz stosowanej kolorystyki. Wprowadzone elementy 
powstały z inicjatywy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, a ich profesjonalne wykonanie zlecono 
podmiotowi zewnętrznemu. Nowe elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej są sukcesywnie 
wprowadzane m.in. w projektach plakatów promujących wydarzenia, gadżetach promocyjnych, itp. 


