
Zgierz dnia/(października 2013 roku 

PREZYDENT 
Mias ta Zg ie rza Klub Radnych Platformy 

dr Iwona Wieczorek obywatelskiej 
Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na pismo z dnia 26 września 2013 roku, przekazuję informację dotyczącą 
kosztów imprez miejskich i koncertów. Materiały zgodnie z Państwa prośbą przedstawiają 
kwoty wydatkowane w 2012 roku oraz w I półroczu 2013 roku w dziale 750, rozdziale 75075 
(promocja jednostek samorządu terytorialnego) oraz w dziale 921, rozdziale 92195 (kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego). 

Wydział Promocji - Naczelnik Wydziału - Tomasz Zgierski 

Rok 2012: 
Lp. Nazwa imprezy Rodzaj kosztów Kwota 

1. 

Spektakl słowno-
muzyczny pt. "Z 
Gwiazdą nadzieja i 
miłość" 

honorarium za reżyserię, artystyczne 
prowadzenie oraz przygotowanie 
muzyczne spektaklu 

400,00 zł 

Razem 400,00 zł 

2. "Koncert dla babć i 
dziadków" honorarium dla artystów 1 650,00 zł 

Razem 1 650,00 zł 

"Zgierskie Walentynki" plakaty, banery 467,40 zł 

3. artykuły okolicznościowe niezbędne dla 
przeprowadzenia imprez w dn 10-17.02.12 2 182,35 zł 

usługa cateringowa 500,00 zł 

Razem 3 149,75 zł 

'Zgierskie Spotkanie 
Wielkanocne" 

wykonanie zgierskiej pisanki oraz tablicy 
do zdjęć 

artykuły okolicznościowe, artykuły do 
malowania pisanek 

posiłek wielkanocny dla mieszkańców 

Razem 

"Rozpoczęcie sezonu 
motocyklowego, Zgierz 

2012" 
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wynajem nagłośnienia 1 499,99 zł 

Razem 8 021,47 zł 

6. 
"Królewna Śnieżka i 
krasnoludki" - spektakl 
słowno-muzyczny 

honorarium za reżyserię, przygotowanie i 
realizację autorskiego spektaklu 1 800,00 zł 

Razem 1 800,00 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

wynajem, transport, montaż, demontaż -
barier zaporowych, wynajem i serwis kabin 
WC 

10 500,00 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

usługa hotelowa dla artystów 2 599,28 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

usługa gastronomiczna dla artystów 350,00 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

dozór i zabezpieczenie medyczne 5 118,04 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

wynajem sceny, montaż i demontaż, 
wynajem oświetlenia, wynajem 
nagłośnienia, wynajem garderoby z 
wyposażeniem, wynajem agregatów 
prądotwórczych z paliwem 

29 994,74 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. honorarium artystów w tym opłata dla 
ZAiKS, honorarium konferansjera oraz 
honorarium za reżyserię i przygotowanie 
spektaklu "Gdy motyl machnie skrzydłem 
zmienia świat" 

46 435,00 zł 
7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

usługa sprzątania w trakcie trwania 
imprezy i po zakończeniu imprezy 2 211,84 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

dyplomy i wyróżnienia: w tym dla Zespołu 
Pieśni i Tańca "Boruta" z okazji jubileuszu 
45-lecia 

1 195,56 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

plakaty oraz umieszczenie informacji o 
wydarzeniach w Gazecie Wyborczej 1 266,90 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

artykuły spożywcze - garderoby dla 
artystów 

713,57 zł 

7. 

Święto Miasta Zgierza w 
dn. 2-3 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

riksze - przewóz mieszkańców na trasie: 
Park Miejski-ul. Dąbrowskiego-1-go Maja-
Rembowskiego-Narutowicza-Park 
Kulturowy Miasto tkaczy 

2 460,00 zł 

Razem 102 844,93 zł 

8. 

Mobilna Strefa Kibica 
13-14.06.2012 

dozór i zabezpieczenie medyczne 2 699,24 zł 

8. 

Mobilna Strefa Kibica 
13-14.06.2012 

usługa sprzątania w trakcie trwania 
imprezy i po zakończeniu imprezy 

630,72 zł 8. 

Mobilna Strefa Kibica 
13-14.06.2012 

wynajem i serwis kabin WC 467,58 zł 



13-14.06.2012 usługa sprzątania w trakcie trwania 
imprezy i po zakończeniu imprezy 630,72 zł 

13-14.06.2012 

wynajem i serwis kabin WC 467,58 zł 

13-14.06.2012 

reklama mobilna 738,00 zł 

13-14.06.2012 

udział w projekcie EURO TRUCK 24 600,00 zł 

Razem 29 135,54 zł 

9. 
"Dzień Pirata" honorarium - pokaz iluzjonistyczny 600,00 zł 

9. 
"Dzień Pirata" 

usługa sprzątania 110,81 zł 

Razem 710,81 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

usługa hotelowa dla artystów 2 260,00 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

usługa gastronomiczna dla artystów 
i zaproszonych gości 4 165,00 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

wynajem garderób dla artystów wraz 
z wyposażeniem 4 564,53 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

wykonanie zmiany organizacji ruchu 
na czas imprezy masowej 2 091,00 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

plakaty, banery 1 072,98 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

nagłośnienie imprezy w parku miejskim 1 000,00 zł 
10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

wynajem transport, montaż, demontaż 
płotków policyjnych, wynajem i serwis 
kabin WC 

7 536,30 zł 
10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. usługa sprzątania w tracie trwania imprezy 
i po imprezie 1 394,82 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

wynajem agregatu prądotwórczego 3 628,50 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

wynajem ekranów diodowych 5 166,00 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

przewóz sprzętu niezbędnego 
do organizacji imprezy 168,26 zł 

10. 

Impreza promująca 
markę "Miasto Tkaczy", 
Zakończenie Lata'2012 -

impreza masowa. 
Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

artykuły niezbędne do organizacji imprezy 1 381,49 zł 

Razem 34 428,88 zł 

11. 

"Ludowy Jarmark 
Góralski - Z Nowego 
Targu do Zgierza" 

wynajem, montaż, demontaż sceny, 
oświetlenia, nagłośnienia oraz obsługa 
techniczna, wynajem agregatu 
prądotwórczego 

6 406,50 zł 

11. 

"Ludowy Jarmark 
Góralski - Z Nowego 
Targu do Zgierza" 

usługa gastronomiczna dla artystów 2 691,44 zł 11. 

"Ludowy Jarmark 
Góralski - Z Nowego 
Targu do Zgierza" 

usługa hotelowa dla artystów 3 592,99 zł 
11. 

"Ludowy Jarmark 
Góralski - Z Nowego 
Targu do Zgierza" 

honorarium dla artystów 4 730,00 zł 

11. 

"Ludowy Jarmark 
Góralski - Z Nowego 
Targu do Zgierza" 

wynajem namiotów dla wystawców wraz z 
rozstawieniem i złożeniem 1 968,00 zł 



usługa sprzątania w trakcie trwania 
imprezy i po zakończeniu imprezy 1 207,22 zł 

wynajem i serwis kabin WC 547,26 zł 

dozór i zabezpieczenie medyczne 1 785,07 zł 

artykuły spożywcze - garderoby dla 
artystów 256,11 zł 

Razem 23 184,59 zł 

12. 
"II Zgierskie Spotkanie 

Wigilijne" 
wynajem sceny i nagłośnienia 3 500,00 zł 

12. 
"II Zgierskie Spotkanie 

Wigilijne" usługa gastronomiczna - poczęstunek 
wigilijny dla mieszkańców 3 250,00 zł 

Razem 6 750,00 zł 

13. 

"Opłatek sercem 
malowany" - spektakl 

słowno-muzyczny 

honorarium za artystyczne prowadzenie 
oraz przygotowanie muzyczne spektaklu 440,00 zł 

13. 

"Opłatek sercem 
malowany" - spektakl 

słowno-muzyczny wynajem sali w Kolegium 
Nauczycielskim 1 350,00 zł 

Razem 1 790,00 zł 

RAZEM 2012r. 224 340,27 zł 

I półrocze 2013 r. 

1. Galowy Koncert 
Sylwestrowy honorarium dla artystów 3 000,00 zł 

Razem 3 000,00 zł 

2. "Dzień Babci i Dziadka" opłata za wynajem sali na koncert 180,00 zł 

Razem 180,00 zł 

3. 

"Zgierskie Spotkanie 
Wielkanocne" 

wynajem nagłośnienia 1 000,00 zł 

3. 

"Zgierskie Spotkanie 
Wielkanocne" zakup artykułów do malowania "zgierskiej 

pisanki" 
321,12 zł 

3. 

"Zgierskie Spotkanie 
Wielkanocne" 

poczęstunek wielkanocny dla mieszkańców 2 000,00 zł 
3. 

"Zgierskie Spotkanie 
Wielkanocne" 

usługa sprzątania w trakcie trwania 
imprezy i po zakończeniu imprezy 810,00 zł 

Razem 4 131,12 zł 

4. 
"Zgierska Majówka" honorarium dla artystów 2 200,00 zł 

4. 
"Zgierska Majówka" 

usługa sprzątania w trakcie trwania 
imprezy i po zakończeniu imprezy 

1 569,24 zł 

Razem 3 769,24 zł 



5. 

"Rozpoczęcie Sezonu 
Motocyklowego, Zgierz 

2013" 

honorarium dla artysty w tym oplata dla 
ZAiKS 4 792,00 zł 

5. 

"Rozpoczęcie Sezonu 
Motocyklowego, Zgierz 

2013" wynajem nagłośnienia 1 200,00 zł 

5. 

"Rozpoczęcie Sezonu 
Motocyklowego, Zgierz 

2013" 

wykonanie odznak okolicznościowych 3 058,64 zł 
5. 

"Rozpoczęcie Sezonu 
Motocyklowego, Zgierz 

2013" 

wynajem, transport, montaż, demontaż 
płotków policyjnych, wynajem i serwis 
kabin WC 

2 567,70 zł 

5. 

"Rozpoczęcie Sezonu 
Motocyklowego, Zgierz 

2013" 

usługa cateringowa dla motocyklistów 2 310,00 zł 

5. 

"Rozpoczęcie Sezonu 
Motocyklowego, Zgierz 

2013" 

dozór 447,72 zł 

Razem 14 376,06 zł 

6. "Wielkie Grillowanie 
w Mieście Tkaczy" 

honorarium dla artystów 2 857,00 zł 
6. "Wielkie Grillowanie 

w Mieście Tkaczy" wynajem nagłośnienia 1 100,00 zł 

Razem 3 957,00 zł 

7. 

"Święto Miasta Zgierza" 
w dn. 1-2 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

honorarium dla artystów w tym opłata dla 
ZAiKS 70 928,50 zł 

7. 

"Święto Miasta Zgierza" 
w dn. 1-2 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

usługa hotelowa dla artystów 7 648,00 zł 

7. 

"Święto Miasta Zgierza" 
w dn. 1-2 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

usługa gastronomiczna dla artystów 
i zaproszonych gości 6 721,00 zł 

7. 

"Święto Miasta Zgierza" 
w dn. 1-2 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

wynajem, transport, montaż, demontaż -
barier zaporowych, wynajem i serwis kabin 
WC 11 627,16 zł 7. 

"Święto Miasta Zgierza" 
w dn. 1-2 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

zabezpieczenie medyczne 2 800,00 zł 

7. 

"Święto Miasta Zgierza" 
w dn. 1-2 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 

usługa sprzątania w trakcie trwania 
imprezy i po zakończeniu imprezy 3 000,00 zł 

7. 

"Święto Miasta Zgierza" 
w dn. 1-2 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. plakaty, informacja w Gazecie Wyborczej 3 158,64 zł 

7. 

"Święto Miasta Zgierza" 
w dn. 1-2 czerwca -
impreza masowa. 

Wymagane na podstawie 
Art. 25 Ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 62, poz. 504 z późn. 

zm.) ustawowe 
zabezpieczenia w tym: 
sanitarno-higieniczne, 

bezpieczeństwa, 
medyczne, 

przeciwpożarowe. 
zakupy artykułów niezbędnych do 
organizacji imprezy 2 275,56 zł 

Razem 108 158,86 zł 

R A Z E M wydatki I półrocze 2013r. 137 572,28 zł 

i i 



Koszty imprez, uroczystości miejskich, koncertów - wydatki w dz. 921 rozdz. 92195 (kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego): 

2012 r. 

L.p. Wydział 
Kultury 
i Sportu 

Nazwa imprezy Rodzaj kosztów Kwota 

1 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz 
Tołloczko 

Festiwal Twórczości 
Teatralno - Muzycznej 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie - Albertiana 
2012 (regionalne 
eliminacje dla 
województw: łódzkiego, 
mazowieckiego, 
podlaskiego) 

zakup nagrody dla 
laureata 

179,00 zł 

zakup opasek 
kablowych -
umocowanie dekoracji 

46,00 zł 

usługa cateringowa 
w Gimnazjum Nr 3 
podczas trwania 
imprezy 

500,00 zł 

obiad dla gości 653,00 zł 

Razem 1 378,00 zł 

2 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz 
Tołłoczko 

V. Zgierskie Spotkania 
Taneczne „Drgania 
Przestrzeni" 

Projekt i wykonanie 
okolicznościowych 
statuetek dla laureatów 
(6 statuetek) 

1 734,30 zł 

montaż, demontaż 
przestrzeni scenicznej, 
obsługa nagłośnienia 
i światła 

7 995,00 zł 

Razem 9 729,30 zł 

3 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz 
Tołłoczko 

Zgierski Kaziuk druk plakatów 
i zaproszeń 

909,46 zł 

usługa noclegowa 
i gastronomiczna dla 
gości z Wileńszczyzny-
noclegi i posiłki 

5 464,80 zł 



2-4 marca, 46 osób 

usługa gastronomiczna 
dla gości z Rejonu 
Soleczniki 

654,20 zł 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

montaż, demontaż, 
obsługa nagłośnienia 
podczas Jarmarku 
Kaziukowego i koncertu 
kaziukowego 

2 350,00 zł 

honorarium dla zespołu 
z Wileńszczyzny -
środki przekazane 
do MOK 

2 750,00 zł 

Razem 12 628,46 zł 

4 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z cyklu 
Spotkania 
z Muzyką pt. „Karnawał 
w kwintecie" (styczeń) 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

wykonanie koncertu 800,00 zł 

Razem 1 300,00 zł 

5 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z cyklu 
Spotkania 
z Muzyką pt. „Akordeon 
solo i kameralnie" (luty) 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

wykonanie koncertu 800,00 zł 

Razem 1 300,00 zł 

6 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z cyklu 
Spotkania 

z Muzyką pt. „Wieczór 
Wielkopostny - koncert 
pieśni i arii" (marzec) 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

wykonanie koncertu 800,00 zł 

Razem 1 300,00 zł 

7 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z cyklu 
Spotkania z Muzyką 
pt. „Przed Konkursem -
koncert saksofonowy" 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 



(kwiecień) | 
wykonanie koncertu 800,00 zł 

Razem 1 300,00 zł 

8 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z cyklu 
Spotkania 

z Muzyką pt. „W krainie 
opery i musicalu" (maj) 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

wykonanie koncertu 900,00 zł 

zakup kwiatów dla 
artystów 

56,00 zł 

Razem 1 456,00 zł 

9 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z cyklu 
Spotkania 

z Muzyką pt. „Jesienne 
preludium" (listopad) 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

wykonanie koncertu 900,00 zł 

zakup kwiatów dla 
artystów 

24,00 zł 

Razem 1 424,00 zł 

10 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z cyklu 
Spotkania z Muzyką 
pt. „Wieczór pieśni" 
(grudzień) 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

wykonanie koncertu 900,00 zł 

zakup kwiatów dla 
artystów 

32,00 zł 

Razem 1 432,00 zł 

11 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z okazji Dnia 
Matki pt. „Miłość Panią 
dnia i nocy" 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

wykonanie koncertu 900,00 zł 

Razem 1 400,00 zł 

12 Naczelnik 
Wydziału 

Koncert z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych pt."Złota 

dekoracja sali 70,00 zł 



Tomasz Tołłoczko zgierska jesień" 

wynajęcie sali T.Ś. 
Lutnia 

500,00 zł 

montaż, demontaż, 
obsługa nagłośnienia 

600,00 zł 

honorarium dla artysty 1 100,00 zł 

zakup artykułów 
spożywczych -
poczęstunek dla 
uczestników koncertu 

232,78 zł 

Razem 2 502,78 zł 

13 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert w Święto 
Błogosławionego Jana 
Pawła I I pt. „Pamiętamy, 
dziękujemy ... góralskie 
nuty z pielgrzymek Jana 
Pawła II do Polski" 

honorarium dla 
artystów 

3 200,00 zł 

montaż, demontaż, 
obsługa nagłośnienia 

1 200,00 zł 

Razem 4 400,00 zł 

14 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Spotkanie autorskie 
z Magdaleną Zawadzką -
promocja książki 
„Gustaw i ja" 

honorarium 1 500,00 zł 

Razem 1 500,00 zł 

15 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Uroczystość patriotyczna 
z okazji 70. rocznicy 
rozstrzelania Stu Polaków 
w Zgierzu 

montaż, demontaż, 
obsługa nagłośnienia na 
Placu Stu Straconych 

1 150,00 zł 

usługa transportowa dla 
Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego 
(przywiezienie z 
Leźnicy Wielkiej do 
Zgierza i odwiezienie) i 
uczestników 
uroczystości z Placu 
Stu Straconych do Lasu 
Lućmierskiego 

876,10 zł 

usługa gastronomiczna 
(obiad z udziałem 

2 700,00 zł 



rodzin rozstrzelanych 
i przedstawicieli IPN) 

usługa hotelowa i 
gastronomiczna -
zakwaterowanie 
profesora z Ukrainy 
przybyłego do Zgierza 
na ww. uroczystości - 2 
doby 

437,00 zł 

Razem 5 163,10 zł 

16 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Uroczystość patriotyczna 
z okazji 72. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej 

oprawa muzyczna mszy 
św. i krótki koncert w 
wykonaniu uczniów 
Społecznej Szkoły 
Muzycznej I I stopnia w 
Zgierzu 

700,00 zł 

Razem 700,00 zł 

17 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Uroczystość patriotyczna 
z okazji 221. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja 

dekoracja ołtarza w 
kościele pw. św. 
Katarzyny 

500,00 zł 

montaż, demontaż, 
obsługa nagłośnienia 
pod Tablicami 
Pamiątkowymi przy 
UMZ 

1 000,00 zł 

Razem 1 500,00 zł 

18 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Uroczystość 
patriotyczna z okazji 94. 
rocznicy odzyskania 
niepodległości 
i Niepodległościowy 
Piknik Wojskowy 

montaż, demontaż, 
obsługa nagłośnienia 
podczas 
Niepodległościowego 
Pikniku Wojskowego 
i pod Tablicami 
Pamiątkowymi przy 
UMZ 

2 500,00 zł 

zakup artykułów 
spożywczych w związku 
z uroczystym spotkaniem 
w UMZ (z udziałem, 
m.in. organizacji 
kombatanckich) 

559,61 zł 

zakup zniczy (z 
przeznaczeniem także na 
uroczystości w dniu 13 

100,12 zł 



grudnia) 

zakup kwiatów, w tym 
dla uczniów zgierskich 
szkół samorządowych 

260,00 zł 

dekoracja ołtarza w 
kościele pw. św. 
Katarzyny 

600,00 zł 

usługa gastronomiczna 
(grochówka) -
poczęstunek dla 
mieszkańców, 
uczestników 
Wojskowego Pikniku 
Niepodległościowego 

1 200,00 zł 

Razem 5 219,73 zł 

19 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz 
Tołłoczko 

Uroczystość patriotyczna z 
okazji 
31. rocznicy 
wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego 

zakup kwiatów 100,00 zł 

oprawa muzyczna mszy 
św. i krótki koncert w 
wykonaniu uczniów 
Społecznej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w 
Zgierzu 

500,00 zł 

Razem 600,00 zł 

RAZEM 56 233,37 zł 



I półrocze 2013 r.(wydatki poniesione do dnia 30 czerwca 2013 roku): 

L.p. Wydział Kultury 
i Sportu, od 20 
.11. Wydział 
Promocji i 
Kultury 

Nazwa imprezy Rodzaj kosztów Kwota 

1 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z okazji 
Dnia Babci i Dziadka 

montaż, demontaż, obsługa 
nagłośnienia 

700,00 zł 

honorarium dla artystów 1 760,00 zł 

wynajęcie sali Kolegium 
Nauczycielskiego 

180,00 zł 

zakup kwiatów dla artystów 77,00 zł 

Razem 2 717,00 zł 

2 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Festiwal Twórczości 
Teatralno -
Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie -
Albertiana 2013 
(regionalne 
eliminacje dla 
województw: 
łódzkiego, 
mazowieckiego, 
podlaskiego) 

zakup nagrody dla laureata 279,00 zł 

zakup opasek kablowych-
umocowanie dekoracji 

26,00 zł 

usługa cateringowa podczas 
trwania imprezy i obiad dla 
gości w Gimnazjum Nr 3 

1 200,00 zł 

Razem 1 505,00 zł 

3 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

V I . Zgierskie 
Spotkania Taneczne 
„Drgania 
Przestrzeni" 

Projekt i wykonanie 
okolicznościowych statuetek 
dla laureatów (6 statuetek) 

2 066,40 zł 

montaż, demontaż 
przestrzeni scenicznej, 
obsługa nagłośnienia i 
światła 

7 995,00 zł 

Razem 10 061,40 zł 



4 Organizacja 
ustalona z: 
Naczelnik 
Wydziału Tomasz 
Tołłoczko, 
realizacja 
Naczelnik 
Wydziału Tomasz 
Zgierski 

Zgierski Kaziuk druk plakatów 424,35 zł 

usługa noclegowa i 
gastronomiczna dla gości z 
Wileńszczyzny- noclegi i 
posiłki 1 -3 marca, 21 osób 

2 728,50 zł 

wykonanie tymczasowego 
oznakowania, ustawienie 
barierek i otaśmowanie -
Jarmark Kaziukowy 

676,50 zł 

wynajęcie sali Kolegium 
Nauczycielskiego 

300,00 zł 

montaż, demontaż, obsługa 
nagłośnienia podczas 
Jarmarku Kaziukowego 

1 000,00 zł 

honorarium dla zespołu z 
Wileńszczyzny - środki 
przekazane do MOK 

3 250,00 zł 

Razem 8 379,35 zł 

5 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Koncert z cyklu 
Spotkania 

z Muzyką pt. 
„Karnawałowe 
rytmy" (styczeń) 

wynajęcie sali T.Ś. Lutnia 500,00 zł 

wykonanie koncertu 900,00 zł 

zakup kwiatów dla artystów 56,00 zł 

Razem 1 456,00 zł 

6 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

Koncert z cyklu 
Spotkania z Muzyką 
pt. „Kameralistyka z 
duszą" (marzec) 

wynajęcie sali T.Ś. Lutnia 500,00 zł 

wykonanie koncertu 900,00 zł 

zakup kwiatów dla artystów j 49,00 zł 



Razem 1 449,00 zł 

7 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

Koncert z cyklu 
Spotkania z Muzyką 
pt. „Od słowa do 
dźwięku. Poetyka 
wokalno-
instrumentalnej 
muzyki baroku" 
(kwiecień) 

j wynajęcie sali T.Ś. Lutnia 
500,00 zł 

wykonanie koncertu 900,00 zł 

J zakup kwiatów dla artystów 49,50 zł 

Razem 1 449,50 zł 

8 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

Koncert z cyklu 
Spotkania z Muzyką 
pt. „Wiosna z gitarą" 
(maj) 

wynajęcie sali T.Ś. Lutnia 500,00 zł 

wykonanie koncertu 900,00 zł 

zakup kwiatów dla artystów 42,00 zł 

Razem 1 442,00 zł 

9 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

Koncert z okazji 
Dnia Matki pt. 
„Kantata o kawie 
Jana Sebastiana 
Bacha" 

wynajęcie sali T.Ś. Lutnia 500,00 zł 

wykonanie spektaklu 1 500,00 zł 

dekoracja sali 70,00 zł 

Razem 2 070,00 zł 

10 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

Koncert z okazji 
Dnia Matki pt. „W 
krainie uśmiechu" 

honorarium dla artystów 3 000,00 zł 

Razem 3 000,00 zł 

11 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

Koncert w 
wykonaniu 
Andrzeja 
Poniedzielskiego 

wynajęcie sali Kolegium 
Nauczycielskiego 

500,00 zł 

Razem 500,00 zł 



12 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

Spotkanie autorskie z 
Agnieszką 
Kowalską- promocja 
książki „Czas na 
mnie, opowieść o 
Maćku Kozłowskim" 

honorarium 820,00 zł 

Razem 820,00 zł 

13 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Tołłoczko 

Uroczystość 
patriotyczna z okazji 
150.rocznicy 
wybuchu Powstania 
Styczniowego 

zakup pochodni 
parafinowych 

461,25 zł 

montaż, demontaż, obsługa 
nagłośnienia w kościele 
pw. św. Katarzyny podczas 
występu chóru szkolnego 

600,00 zł 

Razem 1 061,25 zł 

14 Naczelnik 
Wydziału 

Tomasz Zgierski 

Uroczystość 
patriotyczna z okazji 
71. rocznicy 
rozstrzelania Stu 
Polaków w Zgierzu 

montaż, demontaż, obsługa 
nagłośnienia na Placu Stu 
Straconych 

800,00 zł 

usługa transportowa dla 
Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego 
(przywiezienie z Leźnicy 
Wielkiej do Zgierza i 
odwiezienie) i uczestników 
uroczystości z Placu Stu 
Straconych do Lasu 
Lućmierskiego 

906,72 zł 

Uporządkowanie i 
przygotowanie do 
uroczystości mogił w Lesie 
Lućmierskim i Placu Stu 
Straconych 

739,96 zł 

zakup zniczy dla uczniów 
zgierskich szkół 
samorządowych 

150,06 zł 

zakup kwiatów 200,00 zł 

Razem 2 796,74 zł 

15 Naczelnik 
Wydziału 

Uroczystość patriotyczna 1 oprawa muzyczna mszy 
z okazji 73. rocznicy j św. i krótki koncert w 

700,00 zł 
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In formac ja na temat kosztów wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Zgierza, Zastępców 
Prezydenta Miasta Zgierza i pracowników U M Z w r o k u 2012 i I półroczu 2013 

koszty 

koszt z a k u p u 
p a l i w a do 

s a m o c h o d u 
s łużbowego 

noclegi d i e t y 
udział w 

szkoleniach/ 
s e m i n a r i a c h 

r a z e m 

01.01.2012¬
31.12.2012 19 917,73 5 203,92 2 002,90 26 830,10 53 954,65 

01.01.2013¬
30.06.2013 5 172,25 1 607,00 1 178,28 9 741,00 17 698,53 

PREZ1YDENT 
M I A S T A ! ZC&iERZA 

dr Iwona Wieczorek 


