
Zgierz, dnia 2 marca 2011 
PREZYDENT 

M i a s t a Zg ie rza 

dr Iwona Wieczorek 
Pan Tomasz Kupis 

Radny Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Interpelację Pana radnego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie 
realizacji zadania pt. „Promocja Miasta Zgierza poprzez sport na arenach sportowych kraju, 
Europy, świata" przez Wydział Promocji Miasta uprzejmie informuję, iż kwestia powyższa 
przedyskutowana z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji rozstrzygnięta zostanie w 
następujący sposób - 50 000 zł w dziale 750 „Administracja publiczna", rozdział 75075 
„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na: 

1. 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 ww. odzieży. 

2. Dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych w szczególności i 
wyjątkowych sytuacjach takich jak: rywalizacja zespołów na szczeblu rozgrywek 
krajowych (I liga i ekstraklasa), dofinansowanie wyjazdów reprezentantów Zgierza 
na Mistrzostwa Polski, a także pomoc finansowa dla stowarzyszeń sportowych, 
które będą organizatorem szczególnego rodzaju imprez sportowych promujących 
miasto takich jak: mecze międzypaństwowe, turnieje zagraniczne, olimpiady 
młodzieżowe w dyscyplinach sportowych letnich lub zimowych, Mistrzostwa 
Polski, mistrzostwa europy, mistrzostwa świata. 

3. Dofinansowanie organizacji wydarzeń towarzyszących plebiscytowi na 
najpopularniejszego sportowca roku w mieście Zgierzu. 

4. Przyznanie nagród pieniężnych lub rzeczowych w ramach podziękowania za 
reprezentowanie miasta na arenach Polski, Europy, Świata, na igrzyskach 
olimpijskich jest regulowane oddzielną uchwałą Nr LIV/502/10 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie stypendiów, wyróżnień i 
nagród sportowych Rady Miasta Zgierza. 

5. W celu dofinansowania pozostałych proponowanych działań jak: zlecenie produkcji 
filmu promującego zgierskich sportowców oraz wydania biuletynu ze sportowcami 
zgierskimi władze miasta będą czyniły wszelkie starania, aby pozyskać na nie 
odpowiednie środki. 

()tr/\ niują: 

1. Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza 
2. Biuro Rady Miasta Zgierza 
3. a/a 

Wpłynęło do Biura Raa> 
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