
Zgierz, dnia 02 lutego 2016 roku 

PREZYDENT 
Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 
WP.0003.1.2016 

Szanowny Pan 
Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację w sprawie podania poniesionych przez budżet miasta kosztów 
związanych z wyposażeniem Placu Jana Pawła I I w dekoracje świąteczno - noworoczne oraz udział 
Miasta Zgierza w obchodach Święta Trzech Króli, przekazuję poniższą informację:  
L.p. Rodzaj wydatku Faktura Kwota 

(brutto) 
1 Wynajęcie, montaż, demontaż instalacji wraz z obsługą 

artystyczno - techniczną, a w szczególności: montaż 
podświetlanej kuli o średnicy 4 m z Orkiestrą Świętego 
Mikołaja grającą kolędy (pneumatyczne instrumenty 
uruchamiane na czujnik ruchu), podświetlanej kuli 
o średnicy 3m, w której zainstalowano ozdoby świąteczne, 
z zaaranżowanym sztucznym śniegiem, podświetlanej kuli 
o średnicy 3m z tronem Świętego Mikołaja, 
podświetlanych pneumatycznych choinek, podświetlenie 
architektonicznym światłem budynku Urzędu Miasta 
Zgierza oraz wyświetlenie napisu „Wesołych Świat życzy 
Miasto Zgierz", zmienionego w stosownym czasie na 
napis „Szczęśliwego Nowego Roku życzy Miasto Zgierz", 
montaż sceny wraz z nagłośnieniem i obsługa 
nagłośnienia podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 
23 grudnia 2015 roku w godz. 17.00 - 20.00 oraz oprawa 
artystyczna, montaż i demontaż nagłośnienia oraz oprawa 
muzyczna podczas powitania wspólnie z mieszkańcami 
Nowego Roku 

F-raVAT nr 1/2016 
do umowy nr 
WP.032.107.1199. 
2015 

39 360,00 zł 

2 Ochrona F-ra YAT Nr 6¬
00934 

4 500,00 zł 

3 Wynajem kabiny typu TOI-TOI F-ra VAT 
FVS/018768/LOD/ 
2015 

141,42 zł 

4 Wynajem, montaż i demontaż płotków ochronnych 
wynajęcie płotków w związku z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczestnikom Spotkania Noworocznego, 
barierki wykorzystano również podczas finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

F-raVATnr 
7/2016/U 

2 000,00 zł 

5 Sprzątanie terenu Placu Jana Pawła I I po Spotkaniu 
Noworocznym 

F-raVATnr 
WUK/1/2016 

1 200,00 zł 

RAZEM 47 201,42 zł 

' P lac J a n a P a w ł a II 16 95 -100 Zgierz 

tel. cen. / 42 716-28-54 tel. sekretariat 42 714-31-00 fax 42 714-31-14 



Jednocześnie uprzejmie informuję, że organizatorem Święta Trzech Króli, jednego 
z głównych świąt obchodzonych w roku liturgicznym kościoła katolickiego, była Parafia pw. Matki 
Bożej Dobrej Rady w Zgierzu i Akcja Katolicka działająca przy tej Parafii. Zgodnie z prośbą 
organizatorów objąłem patronatem wydarzenie towarzyszące temu Świętu, tj. Orszak Trzech Króli. 

Urząd Miasta Zgierza wsparł organizację Orszaku Trzech Króli drukując przy 
wykorzystaniu sprzętu będącego w posiadaniu Urzędu Miasta Zgierza, według projektu 
przygotowanego przez organizatorów, afisze okolicznościowe (70 sztuk). Z budżetu miasta Zgierza 
zakupiono cukierki - 10 kg, za kwotę 129, 70 zł (brutto, faktura VAT nr 79), które postaci 
występujące w rolach Trzech Króli rozdali uczestnikom Orszaku. Urząd Miasta Zgierza użyczył 
nieodpłatnie także tace (4 sztuki) na potrzeby rozdysponowania ww. słodyczy. 

' PREZYDENT 


