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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JAN ŚCISEŁ
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście,
Panie Burmistrzu ja mam jedno tylko pytanie do Pana. Ono jest związane z uroczystościami
11 listopada w naszym mieście, otóż po południu odbył się w LOK koncert Alicji Majewskiej
i Włodzimierza Korcza czy artyści, którzy generalnie prowadzą działalność komercyjną,
zarobkową, to taka trochę nowa sytuacja w naszym mieście, bo do tej pory uroczystości te
popołudniowe ograniczały się do faktu, że często występowali nasi rodzimi tutaj artyści, tym
czasem zaprosiliśmy artystów bardzo znanych spoza naszego miasta. Ponieważ sprawdziłem
w internecie zwykle koncerty z udziałem tych artystów no są biletowane i koszty biletów to
jest w granicach 40-80 zł. od osoby, stąd mam takie zapytanie, jakie były koszty tego
koncertu i kto finansował te koszty 3 czy to było z budżetu LOK czy z budżetu UM czy też
może był sponsorowany jak wiele imprez w naszym mieście przez sponsorów i darczyńców?
Również chciałem się jeszcze zapytać, ponieważ miałem okazję być przypadkowo, akurat
kolega, jeden z radnych zadbał o bilety i miałem okazję być na tym koncercie, bardzo mi się
podobał. Tam dowiedziałem się, że patronat nad koncertem sprawował Pan Burmistrz,
chciałem się dopytać właśnie czy Pan Burmistrz może w jakiś sposób też partycypował w
kosztach tego koncertu? Dziękuję bardzo.
PRZEWODNICZĄCY RADY
I jeszcze padło pytanie Pana Przewodniczącego na początku o koszt tego koncertu, to LOK
poniósł koszty tego koncertu czy Miasto?
Dyrektor LOK MAŁGORZATA GRYGLICKA-SZCZEPANIAK
To było pytanie do Burmistrza, ale skoro tak to LOK poniósł koszty tego koncertu. My
podpisywaliśmy umowę z Panią Alicją Majewską, Panem Włodzimierzem Korczem, łącznie
z chórem strzyżewickim, który również śpiewał w tym koncercie.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jaka to była kwota?
Dyrektor LOK MAŁGORZATA GRYGLICKA-SZCZEPANIAK
Powiem tak nie pamiętam umowy, czy jest klauzula tajności. Jeśli jest to wolałabym tego nie
ujawniać. Jeśli nie ma tej klauzuli to ta informację mogę później przekazać, bo nie pamiętam
zapisów w umowie, czy jest klauzula o nie ujawnianiu takich kosztów. Niektóre zespoły
proszę Państwa zastrzegają sobie w umowie taki właśnie punkt. PRZEWODNICZĄCY
RADY Rozumiem, liczymy, że do końca sesji jeszcze uda się Pani sprawdzić czy jest tam ta
klauzula o tajności. Dziękuję Pani Dyrektor.

BURMISTRZ
Pani Dyrektor sprawdziła nie ma klauzuli tajności z artystami. 34 Koncert ten z okazji 11
Listopada dla mieszkańców kosztował łącznie z chórem 14 tys. zł.

