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Protokół nr 51/V/2018 
 

posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej  
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 maja 2018 r.,  

 
 
 
 
I.  Obecność na posiedzeniu: 
członkowie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM 
stan - 9 
obecnych – 9  
 
Lista obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie protokołów z 49. i 50. posiedzenia Komisji.  
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 134/2018. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

  
 
III. Przebieg posiedzenia. 

 
Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła posiedzenie. Przewodnicząca 
przypomniała, że porządek posiedzenia wraz z aneksem został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie.  
Zapytała, czy są jakieś uwagi do zmienionego porządku obrad Komisji. 
 
Nikt się nie zgłosił. 
 
W związku z brakiem uwag przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak przeszła  
do przegłosowania zaproponowanego porządku obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła zaproponowany porządek obrad.  
 



 2

Wobec powyższego przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak przeszła  
do realizacji zaproponowanego porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołów z 49. i 50. posiedzenia Komisji.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zapytała, czy do protokołów  
z 49. i 50. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 
protokołu z 49. posiedzenia Komisji. 

W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z  49. posiedzenia. 

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 
protokołu z 50. posiedzenia Komisji. 

W głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z  50. posiedzenia. 

 
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 134/2018 (w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji). 

 
Projekt uchwały referowała p.o. z-cy dyrektora wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska. 
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę pytań. 
 
Radny p. Władysław Skwarka: chciałbym zaznaczyć, że była propozycja Komisji 
Finansów, żeby kwotę 25 tys. zł przeznaczyć dla Klubu Sportowego DNA, który wyjeżdża na 
mistrzostwa Europy do Niemiec, żeby promować na tych zawodach Miasto Łódź. Czy Pani 
coś wie na ten temat? 
 
P.o. z-cy dyrektora wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska: nie widzę takiego tytułu 
ani w druku podstawowym ani w autopoprawce. Przygotowywana jest jeszcze autopoprawka 
nr 2. Być może tam znajdują się stosowne zmiany w budżecie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: wiem, że w autopoprawce nr 1 jest 
proponowana kwota 500 tys. zł na organizację EXPO 2024. Czy możemy wprowadzić do 
porządku obrad Komisji tę autopoprawkę do zmian w budżecie? Chcę dowiedzieć się czegoś 
więcej w tej materii. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: powstaje pytanie, czy jest sens, żeby 
wprowadzać tę autopoprawkę do porządku obrad Komisji, skoro i tak nic więcej się nie 
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dowiemy bo nie ma przedstawiciela wydziału merytorycznego. Za chwilę mamy sesję i 
myślę, że przedstawiciele wydziału będą na sesji i wtedy będzie można dopytać.  
 
Radny p. Władysław Skwarka: mam prośbę do Pani przewodniczącej, żeby zwróciła uwagę 
Pani prezydent, żeby dyrektorzy poszczególnych wydziałów byli obecni na posiedzeniach 
Komisji.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: chciałbym, żeby Pani przewodnicząca 
zapytała przewodniczącego Rady Miejskiej, dlaczego autopoprawka została skierowana tylko 
do Komisji Finansów, a nie została skierowana do Komisji Promocji. Część autopoprawki 
dotyczy przedmiotu zainteresowania Komisji Promocji.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: dobrze wyjaśnię tę kwestię, ale 
podejrzewam, że uzyskam jasną odpowiedź, iż każdy z przewodniczących komisji może sam 
z własnej inicjatywy wprowadzić do porządku obrad dany projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: możemy z własnej inicjatywy opiniować 
konkretny projekt uchwały, ale bez obecności dyrektora wydziału merytorycznego jest to 
trudne, bo nie możemy uzyskać odpowiedzi na pytania.    
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: zwrócę się w tej sprawie do 
przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji  
p. Małgorzata Bartosiak przeszła do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosami „za”,  brakiem głosów „przeciw ” i 2 głosami 
„wstrzymującymi się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku  
nr 134/2018 (w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji).  

 
 
Przewodnicząca Komisji zarządziła kilkuminutową przerwę w obradach Komisji.  
 
Po przerwie przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak wznowiła obrady Komisji. 
 
 
Ad. pkt. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poinformowała, że do Komisji wpłynęła 
odpowiedź z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w sprawie ilości obsłużonych 
firm w 2017 roku przez Biuro oraz ilości pozyskanych inwestorów. Przewodnicząca Komisji 
odczytała przedmiotowe pismo.   
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Przewodnicząca Komisji ogłosiła kilkuminutową przerwę w obradach Komisji.  
 
Po przerwie przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak wznowiła obrady Komisji. 
 
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poinformowała, że kolejne posiedzenie 
Komisji odbędzie się w piątek 18 maja 2018 r. o godz. 14:00. 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak 
zamknęła posiedzenie Komisji.        
 
 

Protokół sporządziła:                    Przewodnicząca Komisji 

Sekretarz Komisji       

Aneta Michalak                     Małgorzata Bartosiak 

 

 


