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Zgierz, dnia 19.06.2014 

Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP__ 

Pani Iwona Wieczorek 

Prezydent Miasta Zgierza 

W ramach XLX sesji Rady Miasta Zgierza zgłaszamy do Pani następującą interpelacje: 

• W pierwszych dniach czerwca br. odbywały się w naszym mieście imprezy z okazji 
Dnia Dziecka oraz Święto Miasta. Imprezy te finansowane były z budżetu miasta 
Zgierza. Pragnę podkreślić, iż w czasie imprezy Dnia Dziecka panował na obiekcie 
MOSiR-u bałagan przy wydawaniu bezpłatnej waty cukrowej oraz częste 
nieporozumienia w kolejkach do poszczególnych zabaw-zabawek. Rodzice byli 
niezadowoleni z niewłaściwej organizacji i braku jakiejkolwiek regulacji i kontroli 
dostępu do tych obiektów.(np. poprzez wcześniej wydane talony w szkołach, 
żłobkach i przedszkolach) 
W związku z tym zadajemy pytanie - jakie były koszty poszczególnych występów 
wraz z podaniem klasyfikacji budżetowej :pokazów i dostępnych nieodpłatnie zabaw 
dla dzieci (dmuchane i mechaniczne atrakcje, wróżki, karykaturzysta, zwierzęta) oraz 
darmowa wata cukrowa, oraz prosimy o podanie kwot dla poniższych : 
- występ Jerzego Kryszaka 
- występy Zespołu Plateau 
- pokaz iluzji „Magiczne Variete' 
- występ zespołu BOSO 
- występ Doroty Rabczewskiej- DODY 
- pokaz fajerwerków 

- udział w obchodach Święta Miasta reprezentantów Miast partnerskich -
wszystkich kosztów finansowanych przez Miasto Zgierz , 
- pokrycie kosztów noclegów występujących artystów w hotelu Nowa Gdynia 
- koszty kolacji na zakończenie imprezy 
- wynajęcie autobusu do bezpłatnych przejazdów po mieście 
- wynajem, montaż i demontaż sceny wraz z nagłośnieniem imprez 
- naprawa zniszczonej murawy i bieżni boiska 

Czy i jakiej formie otrzymali rekompensaty za swoje uczestnictwo w imprezach 
zgierscy artyści - zespoły dziecięce, zespoły sportowe oraz inne osoby ? 
Jakie były koszty propagandowo-promocyjne zorganizowanych imprez (gazetki, 
ulotki i kolportaż)? 
Jaka orientacyjnie ilość mieszkańców brała udział w tych imprezach? 
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Wnoszę o udostępnienie do wglądu poszczególnych faktur i innych dokumentów 
potwierdzających poniesione koszty oraz podanie całkowitych kosztów imprez w 
dniach 31.05-01.06 oraz 07.06-08.06. 

2. W dniu 14 kwietnia 2014 r. zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej spółki Wodociągi i 
Kanalizacja- Zgierz, kto jest obecnie w składzie nowej rady i kto reprezentuje w niej sprawy 
Gminy Miasto Zgierz? Na jakiej podstawie prawnej został desygnowany przedstawiciel 
Miasta? 

3. W miesiącu czerwcu br. zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w której Gmina Miasto Zgierz posiada udziały. Kto został 
przedstawicielem Miasta i na jakiej podstawie prawnej został desygnowany do rady? 
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