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Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 

Rady Miasta Zgierza 

Szanowni Radni, 

Odpowiadając na interpelację z dn. 24.04.2014 r. w sprawie podania kosztów 
planowanego występu Pani Doroty Rabczewskiej „DODY" podczas obchodów „Święta 
Miasta Zgierza" informuję: 

Zgodnie z zawartą umową z firmą DODA OB SESSION Dorota Rabczewska 
z siedzibą w Ciechanów 06-400, przy ul. Zofii Nałkowskiej 4 wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 566-171-23-84, 
REGON 140337722, artystka świadczyć będzie - usługi kulturalne świadczone przez 
indywidualnego artystę wykonawcę, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych - Dorotę Rabczewską (DODA) w myśl art. 43 ust.l pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z póź. zm.) 
w dniu 7 czerwca 2014 roku w Zgierzu na murawie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2, o godzinie 21.00, o długości ok. 80 minut (plus bisy 
według uznania DODY) z programem ustalonym przez DODĘ, z udziałem artystów jej 
towarzyszących. DODA na potrzeby koncertu oraz organizacji obchodów Święta Miasta 
Zgierza zapewni technikę estradową w godzinach trwania wydarzenia oraz wcześniejszych 
godzinach prób artystów w szczególności: 

• scenę o wymiarach 12 m x 10 m, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, 
posiadającą zadaszenie i osłonięcie z trzech stron bokami oraz posiadającą stabilne 
schody umożliwiające wejście Artystów i wniesienie sprzętu na scenę, 

• nagłośnienie liniowe w wystarczającej ilości do pokrycia dźwiękiem terenu gdzie 
odbywać będzie się KONCERT, 

• oświetlenie, 
• Ekran LED minimum 20m2, 
• obsługę techniczną. 

Adl 

Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz 

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



Koszt realizacji powyższej usługi czyli koncert DODY wraz z realizacją zapewnienia 
techniki estradowej na czas trwania całego wydarzenia pn. Święto Miasta Zgierza w dn. 
7 czerwca 2014 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu w godz. 
9.00-13.00 próby artystów, godz. 13.00-24.00 występy artystów, zgodnie z zapisami 
umowy wynosi 64 tys. brutto. 

Ad 2 

Urząd Miasta Zgierza do dn. 24.04.2014 r. wpłacił zaliczkę na poczet realizacji 
powyższej umowy w kwocie 44 tys. w dwóch ratach. Rata trzecia zostanie uregulowana 
po całościowym wykonaniu usługi. Raty honorarium zostały zapłacone z budżetu miasta 
z dz. 851 r. 85154 §4300. 
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