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W odpowiedzi na pytanie nr 1 interpelacji z dnia 28 stycznia br. zadane w ramach IV 
sesji Rady Miasta, dotyczące poniesionych w 2014 roku wydatków w ramach projektu pn.: 
„Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap I I budowy i promocji marki" uprzejmie 
informuję, iż przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania stanowi 
85% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych. 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kampanii promującej i rozwój marki 
„Miasto Tkaczy". Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem działań promujących markę 
rozpoczętych 
w projekcie pn.: „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego". 

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie akcja promocyjna została zrealizowana 
poprzez: 

- zorganizowanie systemu wizualnej multimedialnej prezentacji historii Miasta 
Tkaczy; 

- zorganizowanie „Traktu jeża z Miasta Tkaczy - Zgierza" - nawiązującego do 
bohatera książki Wandy Chotomskiej; 

- organizację imprezy promującej „10 lat Parku Kulturowego Miasto Tkaczy", której 
celem była promocja Miasta Tkaczy; 

- promocję marki „Miasto Tkaczy" - Traktu jeża w mediach (radio, telewizja, prasa, 
Internet); 

- „Święto jeża w Mieście Tkaczy" - event z okazji święta jeża dla dzieci; 
- wydanie przewodnika; 
- opracowanie i wydrukowanie broszur promujących Miasto Tkaczy; 
- wyprodukowanie promujących gadżetów. 
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Dokumenty do wglądu związane z realizacją przedmiotowego projektu znajdują 
się w Urzędzie Miasta Zgierza w Wydziale Inwestycji i Rozwoju oraz z Wydziale 
Księgowości. 



Odpowiadając na punkt 2 interpelacji informuję, że pełna dokumentacja finansowa 
wydatków ponoszonych w ramach Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza jest 
dostępna do wglądu obecnie w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu jak i w Wydziale 
Księgowości Urzędu Miasta Zgierza. Uprzejmie proszę o wskazanie terminu, w którym 
Wydziały mogą udostępnić dokumentację, o którą Pan wnosi. Wskazanie terminu usprawni 
przygotowanie dokumentacji przez pracowników Wydziału. 

Ustosunkowując się do punktu 3 interpelacji informuję, że założeniem realizacji 
programu pt. „Kronika z regionu - Zgierz" było m.in. zapoznanie mieszkańców regionu 
z informacjami o nowych inwestycjach, planowanych i przeprowadzanych projektach, 
wydarzeniach organizowanych w mieście, a także o atrakcjach turystycznych. Wydatki 
poniesione z tytułu zawartych umów z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Łodzi i ze 
Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej „Centrum" Zgierz wyniosły w 2014 roku 42 435 zł 
(słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych). W 2015 roku nie zostały 
przewidziane wydatki na ww. cel. 
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