
Zgierz, 07.07.2014 r. 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 
Miasta Zgierza 

lĘ^^^m^^mlAewski Klub Radnych p,atformy 

Rady Miasta Zgierza 

CR3powia3ąjąc na złożoną w ramach L sesji Rady Miasta Zgierza interpelację 
z dn. 26.06.2014 r. informuję: 

Ad 1. 

Koszty organizacji Miejskiego Dnia Dziecka w dn. 1 czerwca 2014 roku na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Poniesione wydatki: 
z dz. 921, rozdz. 92195 - 14 153,94 zł 
z dz. 750, rozdz. 75075 - 2 500,00 zł (usługa gastronomiczna - wata cukrowa) 

L.p. Rodzaj kosztów Wydatek 

1. Wynajęcie i obsługa atrakcji dla dzieci, organizacja konkursów i zabaw dla 
dzieci 

9 943,31 zł 

2. Przygotowanie i obsługa dmuchańców 1 000,00 zł 

3. Organizacja zajęć z końmi 2 000,00 zł 

4. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przez Związek 
Strzelecki „Strzelec" zajęć na strzelnicy 

88,03 zł 

5. Usługa gastronomiczna (wata cukrowa) dla dzieci uczestniczących 
w przedsięwzięciu z okazji Dnia Dziecka 

3 000,00 zł 

6. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przez Stowarzyszenie 
Artystów „Młyn" akcji plastycznych dla dzieci 

191,98 zł 

7. Wynajem, serwis, transport kabin toaletowych 430,62 zł 

8. Przedstawienie teatralne pt."Księżniczka na ziarnku grochu" 500,00 zł 

9. Materiały do animacji 411,57 zł 

R A Z E M 17 565,51 zł 

716-28-54 

Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz 
tel. sekretariat 42 714-31-00 fax 42 714-31-14 



21. Zabezpieczenie medyczne (umowa obejmuje także usługę podczas 
Miejskiego Dnia Dziecka) 

1 230,00 zł 

22. Ustawienie koszy i kontenerów na terenie imprezy, sprzątanie w trakcie i 
po zakończeniu imprezy 

2 900,00 zł 

23. Wynajęcie karuzeli łańcuchowej oraz toru przeszkód 5 842,50 zł 

24. Wynajęcie autobusu typu londyńskiego 4 489,89 zł 

25. Wynajęcie atrakcji dla uczestników imprezy: euro bungee 1 900,00 zł 

26. Wynajęcie wesołego miasteczka dla uczestników imprezy 15 120,00 zł 

27. Wynajęcie koni - zabawy i przejażdżki dla uczestników imprezy 1 500,00 zł 

28. Usługa hotelowa i gastronomiczna dla zespołu i DODY 4 593,00 zł 

29. Usługa hotelowa i gastronomiczna dla obsługi technicznej DODY 1 080,00 zł 

30. Usługa hotelowa i gastronomiczna dla członków Zespołu Plateau 2 035,00 zł' 

31. Usługa transportowa ścianki wspinaczkowej 336,00 zł 

32. Usługa gastronomiczna, w tym wyposażenie garderób dla artystów 
występujących podczas Święta Miasta Zgierza 

4 211,00 zł 

33. Wynajęcie agregatu prądotwórczego 3 075,00 zł 

34. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć na strzelnicy dla 
uczestników imprezy (śrut, kulki, tarcze) 

180,07 zł 

35. Zakup artykułów spożywczych i innych materiałów (ręczniki, naczynia 
jednorazowe) przeznaczonych do wyposażenia garderób 

1 323,68 zł 

36. Zakup kwiatów dla artystów występujących podczas koncertów 320,00 zł 

37. Toalety (wynajem, transport, serwis) 1 396,38 zł 

38. Zwrot kosztów tankowania agregatu prądotwórczego 1 162,35 zł 

RAZEM 120 491,94 zł 
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Nie poniesiono kosztów naprawy murawy na boisku głównym Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zgierzu. 

Pozostali zgierscy artyści nie otrzymywali wynagrodzenia za swoje uczestnictwo 
w imprezach: Dzień Dziecka oraz Święto Miasta Zgierza. 

Przedmiotowe imprezy nie były imprezami biletowanymi, toteż nie jesteśmy w stanie 
określić, jaka ilość mieszkańców w nich uczestniczyła. Możemy tylko podać, iż impreza 
masowa na terenie boiska głównego MOSiR-u (teren wygrodzony płotkami ciężkimi tz. 
„policyjnymi") przeznaczona była dla 3 tys. osób i taka liczba osób na tym terenie 
przebywała. 

Informuję, że oryginały faktur do wglądu po uprzednim ustaleniu terminu znajdują się 
w Wydziale Finansowym, kserokopie zaś w Wydziałach jw. pozostałe faktury 
w instytucjach. 

Całkowity koszt organizacji Dnia Dziecka 1 czerwca 2014r. - 17 565,51 zł 
Całkowity koszt organizacji Święta Miasta Zgierza 7 czerwca 2014r. - 207 541,84 zł. 

Uprzejmie informuję, że kadencja Rady Nadzorczej Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz 
Sp. z o. o. nie zakończyła się 14 kwietnia 2014 r., lecz wciąż trwa. W 2014 r. nie było 
żadnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o. o. 

Terminem zakończenia VI I kadencji Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. z siedzibą 
w Zgierzu była data odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2013, tj. 10 czerwca 2013 r. 
VIII kadencja Rady Nadzorczej PEC Sp. z o. o., będzie trwała trzy lata i zakończy się w dniu 
odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
spółki za 2016 r. Zarządzeniem nr 153/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia 10 czerwca 2014 r. jako przedstawiciela Gminy Miasto Zgierz do Rady Nadzorczej 
Spółki PEC Sp. z o.o. w Zgierzu wyznaczono Panią Iwonę Małgorzatę Wieczorek 
/zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.)/. W 2014 r. nie było więc żadnych zmian osobowych w składzie 
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 


