
Pani Prezydent Miasta Zgierza dr. Iwona Wieczorek 

Interpelacja w sprawie realizacji zadania Pt. „Promocja Miasta Zgierza poprzez sport na  
arenach sportowych kraju, Europy, Świata". 

Szanowna Pani Prezydent jako autor wniosku, w sprawie dokonania zmian w projekcje 
Budżetu Miasta Zgierza na 2011 rok w zakresie Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, Rozdziału 92195 środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i 
Zdrowia dokonuje się zmniejszenia o 50 tys/zł, a zwiększa się o 50 tys/zł w Dziale 750 
Administracja publiczna Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego na 
zadanie pod tytułem „ Promocja Miasta Zgierza poprzez sport na arenach sportowych kraju, 
Europy, Świata". 
Postuluję o przeznaczenie tej sumy w szczególności na: 

1. Zlecenie produkcji krótkiego filmu „Zgierz miastem sportu" z udziałem sportowców 
zgierskich, w którym sportowcy będą grali główne role, promując Miasto z 
wykorzystaniem tradycji sportowych Zgierza. 

2. Wydanie biuletynu informacyjnego, z sportowcami zgierskimi, w oparciu o tradycje 
sportowego Zgierza. 

3. Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sportowców szczególnie do dresów, 
koszulek, spodenek i innej odzieży sportowej wykorzystywanej przez sportowców w 
trakcie rywalizacji na arenach sportowych kraju, Europy, Świata. W zamian za 
umieszczenie logotypu Miasta Zgierza na w/w odzieży. 

4. Przyznanie nagród pieniężnych, lub nagród rzeczowych w ramach podziękowania za 
szczególną promocję Miasta Zgierza na arenach sportowych takich jak: Mistrzostwach 
Polski, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich. 

5. Organizację Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca danego roku w Zgierzu, z 
organizacją „Balu sportowca", przy udziale lokalnej prasy ITZ i TV „Centrum" oraz 
MOSiR. 

6. Dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych w szczególnych i 
wyjątkowych sytuacjach takich jak: rywalizacja zespołów na szczeblu rozgrywek 
krajowych (pierwsza liga, ekstraklasa), dofinansowanie wyjazdów reprezentantów 
Zgierza na Mistrzostwa Polski, a także pomoc finansowa dla stowarzyszeń 
sportowych, które będą organizatorem szczególnego rodzaju imprez sportowych 
Promujących Miasto Zgierz takich jak: mecze międzypaństwowe, turniej zagraniczne, 
Olimpiada Młodzieży w dyscyplinach sportowych letnich lub zimowych, Mistrzostwa 
Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. 

Z poważaniem 

Radny Miasta Zgierza 24 luty 2011 rok. 
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