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WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
Biuro Rady Miasta Zgierza 
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Szanowny Pan 
Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

dot. odpowiedzi na interpelację z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie m.in. podania pozostałych  
kosztów związanych z organizacją imprez z okazji Święta Miasta Zgierza. 

Odpowiadając na poszczególne kwestie zawarte w ww. interpelacji, uprzejmie informuję, 

1. tegoroczne wydarzenia z okazji Święta Miasta Zgierza odbywały się przez dwa dni, na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także w centrum miasta, tj. na terenie 
Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Tak, więc porównywanie kosztów zeszłorocznego, 
jednodniowego przedsięwzięcia z dwudniowymi wydarzeniami nie jest dobrą skalą 
porównawczą, 

2. przygotowując wydarzenia tej skali, które podnosi Pan w przekazanej interpelacji nie jest 
możliwe do przeprowadzenia bez przestrzegania przepisów zawartych w ustawie 
o bezpieczeństwie imprez masowych, a ta nakłada na organizatora konieczność 
zabezpieczenia tej imprezy w postaci m.in.: barierek ochronnych, odpowiedniej ilości 
pracowników ochrony i zabezpieczenia medycznego, 

3. jednocześnie nadmieniam, że mając na uwadze, co jest dla mnie priorytetem, oszczędne 
gospodarowanie środkami publicznymi, w przypadkach gdzie jest to możliwe Urząd Miasta 
Zgierza zwraca się o nieodpłatne wsparcie poszczególnych przedsięwzięć (m.in. barierki 
ochronne na potrzeby przeprowadzenia imprezy zgodnie z określonymi wymogami 
ustawowymi, organizator otrzymał nieodpłatnie dzięki dobrej współpracy z Policją). 
Jednocześnie wiele działań nie jest powierzanych zewnętrznym zleceniobiorcom, 
lecz wykonują je pracownicy Urzędu Miasta, co znacznie obniża koszty przygotowywanych 
przedsięwzięć), 

4. kwestia sprzątania terenu po wydarzeniach realizowanych w oparciu o przepisy ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych, czy tych przygotowywanych w formie kameralnej jest 
sprawą oczywistą i nie podlega analizie odnośnie konieczności wykonania takiej usługi, 
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5. wynajęcie profesjonalnej sceny i obsługi technicznej wraz z nagłośnieniem jest nie tylko 
konieczne ze względu na profesjonalną prezentację występujących artystów, ale jest to także 
jedyna możliwość dla zgierskich artystów prezentacji swojego dorobku w profesjonalnych 
warunkach technicznych. Święto Miasta Zgierza to także zgodnie ze statutem Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zgierzu przegląd kulturalny w celu prezentacji dokonań i osiągnięć 
instytucji i stowarzyszeń kultury funkcjonujących na terenie miasta, ponadto profesjonalna 
scena z atestami jest wymogiem ustawowym zapewniającym bezpieczeństwo nie tylko 
występujących artystów, ale także uczestników przedsięwzięcia, 

6. odnośnie zarzutów podniesionych w interpelacji dotyczących wydawania środków 
publicznych na „tak duże imprezy" zamiast na „remonty mieszkaniowego zasobu 
komunalnego a także większych nakładów na remonty budynków oświatowych", uprzejmie 
informuję, że środki finansowe przeznaczone na tego typu wydarzenia zaplanowane są 
w budżecie miasta według odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, analogicznie jak sprawy 
remontowe budynków oświatowych, czy zasobów komunalnych. W związku z powyższym 
zapewniam Pana, że realizacja poszczególnych zadań miasta nie odbywa się kosztem 
realizacji innych, a każde z wymienionych przez Pana działań należy do katalogu zadań 
miasta. 

7. informuję także, że miasto rezygnuje z wielu przedsięwzięć o charakterze rozrywkowym 
organizowanych dotychczas i wymagających kolejnych nakładów finansowych. Jednakże 
mieszkańcy oczekują również tego typu wydarzeń, o czym świadczy chociażby liczba 
uczestników imprezy - niestety znaczna ich liczba z różnych powodów, w tym finansowych 
nie korzysta z oferty kulturalno - rozrywkowej np. Łodzi (dostęp do oferty kulturalnej to 
także zadanie własne miasta), ponadto do tego typu działań przekonują mnie także spotkania 
z mieszkańcami, którzy oczekują zwiększenia liczby wydarzeń kulturalno - rozrywkowych. 

Odnosząc się do kolejnych pytań zawartych w interpelacji udzielam poniższych informacji: 

1. wydatkowanie środków finansowych prowadzone jest w sposób racjonalny i oszczędny. 
Zapewniam, że prowadzone będzie w taki sposób przez cały okres kadencji z jednoczesnym 
realizowaniem zadań miasta w różnych dziedzinach jego funkcjonowania. 

2. nie zamierzam kontynuować drogi poprzedniej kadencji, odnośnie uprawiania, jak Pan 
to nazywa propagandy, co jestem przekonany zostało zauważone. Nie zamierzam promować 
siebie, uważając to za zbędne, natomiast promocję miasta oraz informowanie mieszkańców 
o tym, co dzieje się w mieście, o tym co udało się zrealizować uważam za konieczność. 
Stoję na stanowisku, że każde wykonane dobrze zadanie na rzecz miasta i mieszkańców 
zasługuje na to, aby o nim mówić, podkreślam, że nie w kontekście moim, lecz miasta. 
Jestem także przekonany, że każda pozytywnie odebrana przez mieszkańców wizerunkowa 
kwestia spraw dotyczących działań podejmowanych w mieście cieszy Pana tak samo 
jak mnie. Realizowanie spraw związanych z promocją miasta nie ma nic wspólnego 
z zaniechaniem realizacji działań związanych z poprawą życia mieszkańców. W innym 
przypadku taka promocja byłaby zbędna. Poza tym pragnę zauważyć, że promocja to także 
sposób komunikowania się z mieszkańcami, 

3. informuję, że działania podejmowane od początku obecnej kadencji nastawione są na 
oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi i ich głównym założeniem jest między 
innymi poprawa codziennego życia mieszkańców, do takich należy także organizacja 
wydarzeń kulturalnych, ze znaczącym zweryfikowaniem tych, których organizacja jest 
zbędna. Pan będąc bardzo aktywnym radnym i czynnie uczestnicząc w posiedzeniach 
komisji jak i sesjach Rady Miasta Zgierza, dokładnie analizując przedkładane dokumenty, w 
tym, projekty uchwał powinien dokładnie wiedzieć jakie działania w tym infrastrukturalne, 
służące przede wszystkim mieszkańcom, są czynione. 



4. Pozostałe koszty związane z organizacją Święta Miasta Zgierza: 

Wydział Promocj i Ł Kultury i Sportu: 
L.p. Przeznaczenie Kwota 

1 Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy 1 448,38 zł 

2 Wykonanie materiałów promocyjnych (wykonanie, montaż i demontaż 
banera, reklama wydarzenia w lokalnych mediach) 

2 140,20 zł 

3 Usługa hotelowa i gastronomiczna dla artystów - Zespół LEMON 2 246,00 zł 

4 Usługa gastronomiczna dla zgierskich artystów i twórców oraz dla podmiotów 
prezentujących dla mieszkańców pokaz sprzętu i wyposażenie garderób 

1 850,00 zł 

5 Usługa gastronomiczna i hotelowa dla zagranicznych artystów występujących 
podczas Święta Miasta Zgierza oraz usługa gastronomiczna dla gości 
zaproszonych na uroczystą kolację inaugurującą Święto Miasta Zgierza 

6 578,00 zł 

6 Wynagrodzenie autorskie ZAiKS - (LEMON i zespoły zagraniczne) 7 103,50 zł 

7 Usługa transportowa namiotów, banerów 200,00 zł 

8 Usługa pralnicza zakupionych wcześniej materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia imprezy (w celu wykorzystania ich przy kolejnych 
wydarzeniach) 

67,50 zł 

9 Podatek VAT (występy zespołów GALDERIA i WISDOM) - przepisy UE 4 202,71 zł 

10 Prezentacja kultury romskiej- prezentacja zgierskiej społeczności romskiej 2 200,00 zł 

RAZEM 28 036,29 zł 

Park Culturowy Miasto Tkaczy: 
L.p. Przeznaczenie Kwota 

1 Montaż, demontaż, obsługa nagłośnienia 1 000,00 zł 

RAZEM 1 000,00 zł 

' Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu: 
L.p. Przeznaczenie Kwota 

1 Wynajem i serwis kabin TOI TOI 8 610,00 zł 

2 Obsługa cateringowa dla wszystkich gości imprezy i wszystkich podmiotów 
realizujących zadania w zakresie Święta Miasta Zgierza 

4 000,00 zł 

3 Prace porządkowe (sprzątanie) 2 800,00 zł 

4 Montaż, demontaż sceny, zadaszenia, nagłośnienie, oświetlenie sceny 41 820,00 zł 

5 Organizacja punktu dla mieszkańców realizującego konkursy dla 
mieszkańców, w tym cykl konkursów dla dzieci i spektaklu teatralnego dla 
młodzieży 

13 530,00 zł 

6 Usługa medyczna 1 220,00 zł 

7 Ochrona imprezy 8 560,80 zł 

8 Konferansjerka 2 300,00 zł 

9 Projekt i druk afiszy 1 530,00 zł 



10 Wynagrodzenie autorskie ZAIKS - pozostałe zespoły 276,75 zł 

11 Ubezpieczenie przedsięwzięcia 800,00 zł 

12 Zakup wody mineralnej 158,71 zł 

RAZEM 85 606,26 zł 

Środki pozyskane od sponsorów i opłaty wniesione przez komercyjnych uczestników 
przedsięwzięcia, to kwota w wysokości: 21 436,60 zł 
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Przemysław Staniszewski 


