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PREZYDENT MIASTA
      SKIERNIEWICE

Pani

Krystyna Cieślak

Radna Miasta Skierniewice

KP.111.2.7.2022

W odpowiedzi na treść interpelacji złożonej 7 grudnia 2022 r. podaję zestawienie wydatków
poniesionych  na  reklamy,  ogłoszenia  w radiu,  telewizji  i  prasie,  ogłoszenia  na  portalach
internetowych, reklamy outdoorowe i inne w roku 2022 przez Miasto, podległe mu spółki
komunalne i jednostki budżetowe.

1. Miasto Skierniewice

20787,00 zł – materiały samorządowe (Cyfrowa Platforma Wydawnicza Adam Sobieszek)

13499,00 zł – materiały samorządowe (Radio Victoria)

3690,00 zł – materiały samorządowe (TVP Łódź)

11000,00 zł – materiały samorządowe (Radio Niepokalanów)

14520,00 zł – materiały samorządowe (Radio RSC)

9471,00 zł – materiały samorządowe (Esound Media Paweł Bruger)

16236,00 zł – materiały samorządowe („Twój Kurier Regionalny”)

3733,11 zł – płatna promocja w mediach społecznościowych

55078,17 zł – ogłoszenia („Głos Skierniewic i Okolic”)

59775,54 zł – ogłoszenia („ITS”)

2. Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o.: 

2460,00 zł – ogłoszenie („Głos Skierniewic i Okolicy”)

1230,00 zł – reklama na autobusach MZK

12078,00 zł – reklama („Twój Kurier Regionalny”)

3. Pływalnia Miejska „Nawa” sp. z o.o.:

497,70 zł – reklama („Głos Skierniewic i Okolicy”)

922,50 zł – reklama (Radio Victoria)

500,00 zł – reklama (Radio RSC)



1439,66 zł – wydruk plakatów (Enter Reklama Biuro Komputery) 

4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

822,62 zł – ogłoszenie („ITS”)

5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o.o.

1000,00 zł – reklama na autobusach MZK

2216,00 zł – reklama („ITS”)

3500,00 zł – reklama („Głos Skierniewic i Okolic”)

2700,00 zł – usługa reklamowa (Esound Media Paweł Bruger)

6. Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.

414,63 zł – reklamy outdoorowe i inne (Enter Reklama Biuro Komputery)

7. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o.

1069,92 zł – reklama („Głos Skierniewic i Okolicy”)

1182,03 zł – reklama („ITS”)

1316,10 zł – reklama („Twój Kurier Regionalny”)

8. Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno- Konserwatorskich i Pogrzebowych ,,ARS”
sp. z o.o.

2985,16 zł – reklama („ITS”)

2366,57 zł – reklama („Głos Skierniewic i Okolicy”)

2509,20 zł – reklama („Twój Kurier Regionalny”)

9. Energetyka Cieplna sp. z o.o.

2800,00 – reklama (Esound Media Paweł Bruger)

600,00 zł – reklama (Cyfrowa Platforma Wydawnicza Adam Sobieszek)

1200,00 zł – reklama („Głos Skierniewic i Okolic”)

10. Miejska Biblioteka Publiczna

196,80 zł – rozwieszenie plakatów (ZUM Skierniewice)

11. Muzeum Historyczne Skierniewic

3690,00 zł – rozwieszanie plakatów, banerów przy użyciu podnośnika  (ZUM Skierniewice)

1000,00 zł – współrealizacja ulotki informacyjnej (Centrum Kultury i Sztuki)

12. Centrum Kultury i Sztuki

1580,28 zł – reklamy w mediach społecznościowych

Z up. Prezydenta Miasta
         Jarosław Chęcielewski
                                                                                                         Z-ca Prezydenta Miasta


