
DPr-BRM-II.0012.12.3.2020 

Protokół Nr 16/V/2020 
posiedzenia  

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 maja 2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych 

obecnych   -  10 radnych 

nieobecnych   -  1 radny 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 14/I/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku. 

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w obszarze: 

• Biura Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń, 

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, 

• Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Wydziału Kształtowania Środowiska, 

• Wydziału Kultury. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 – druk nr 
74/2020. 

4. Sprawy różne i wniesione. 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska - Olszowy powitała radnych, zaproszonych gości 
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzyła 
posiedzenie Komisji.  

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Poinformowała, że na podstawie aneksu do porządku 
obrad został wprowadzony punkt 4 w brzmieniu: 

4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” – 
druk nr 97/2020. 

Dotychczasowy pkt 4 otrzymał nr 5. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska - Olszowy poddała pod głosowanie przyjęcie 
zmienionego porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 14/I/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został przesłany radnym pocztą elektroniczną. 
Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół nr 14/I/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 14/I/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku. 

 

Ad pkt 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w obszarze: 

• Biura Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń, 

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, 

• Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Wydziału Kształtowania Środowiska, 

• Wydziału Kultury. 

 

Biuro Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: wydatki za 2019 rok to został 
zrealizowany program upowszechniania turystyki w kwocie około 60 000 zł, na promocje turystyczną 
miasta Łodzi wydaliśmy w sumie około 2 500 000 zł, gro tej kwoty to działania Łódzkiej Organizacji  
Turystycznej, część składki członkowskiej dla tego stowarzyszenia, była też składka członkowska dla 
Regionalnej Izby Turystycznej. Dokonaliśmy zakupu materiałów informacyjno – promocyjnych na 
łączna kwotę około 210 000 zł. Kolejnym dużym zadaniem była obsługa imprez promocyjnych na 
kwotę 360 000 zł. Następnie w ramach zadania skonsolidowana obsługa zakupu w mediach 
powierzchni informacyjno-reklamowych czyli przede wszystkim ogłoszenia informacyjne w prasie, 
zadanie realizowane przez cały Urząd, którego Biuro Promocji jest dysponentem na kwotę 1 200 000 
zł. Realizowaliśmy również kampanię promującą rozliczenie PIT w Łodzi, jest to zadanie dwuletnie, 
w roku 2019 była to kwota 350 000 zł, w ramach zadania utworzyliśmy loterię podatkową dla osób, 
które przepiszą się z podatkiem i mogą uczestniczyć w cotygodniowych  losowaniach finansowych. 
Kolejne zadanie to zarządzanie strukturami samorządowymi komunikacja multimedialna na kwotę 
436 000 zł. I najważniejszą pozycją co do kwoty jest udzielanie dotacji dla instytucji kultury  - 
Łódzkiego Centrum Wydarzeń na kwotę 13 678 000 zł.  

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: kwota, która została przekazana do 
dyspozycji Łódzkiego Centrum Wydarzeń to było 13 678 000 zł, dzięki temu zrealizowaliśmy w 2019 
roku 126 wydarzeń, dzięki temu wynik finansowy ŁCW został zamknięty z zyskiem 801 592 zł w to 
wchodziły dotacje dla takich wydarzeń jak np.  Łódź designe festiwal, foto festiwal, urodziny Łodzi, 



 

 3

festiwal światła, kona europejskiego cinergia, cała masa wydarzeń na ul. Piotrkowskiej oraz wiele 
innych.  

Pytania. 

Radny p. Sebastian Bulak: kwota 801 000 zł, jakby mógł pan ja rozbić, z czego zostało 
wypracowane? 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: przygotuje odpowiedź na piśmie. 

Więcej pytań nie zadano 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 
2019 – druk nr 73/2020 w obszarze: 

• Biura Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach „wstrzymuj ących 
się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w obszarze Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. 

 

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: w 2019 roku dysponowaliśmy ogólnym budżetem w wysokości niemalże 
11 350 000 zł, z tego wydatkowaliśmy 9 950 000 zł, czyli wykonaliśmy budżet w 87%. W zakresie 
działalności promocyjnej i współpracy zagranicznej wydatki wyniosły 1 0350 440 zł z czego 
wydaliśmy 987 540 zł czyli 95%, w tej kategorii zawierają się poddziałania współpraca z miastami 
partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi – tutaj budżet wynosił ponad 200 000 zł, drugim 
poddziałaniem jest współpraca z wyższymi uczelniami i tu budżet wynosił ponad 450 000 zł i 
zrealizowaliśmy je w 99%. Ostatnia pozycja to współpraca z wyższymi uczelniami w ramach WPF na 
kwotę 376 000 zł. 

Druga kategoria nosi nazwę: wspieranie rozwoju gospodarczego z budżetem ponad 10 300 000 zł i 
został zrealizowany w 86% czyli w kwocie 8 960 000 zł. W tej kategorii były następujące podzadania: 
działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich zrealizowane w 100%, działania w zakresie programu 
„Młodzi w Łodzi” zrealizowane w 100%, internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu 
łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy 
zrealizowane w 86%, internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez 
dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy część II zrealizowane w 88%.  

Trzecia kategoria nosi nazwę: promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, 
organizacja konkursów w kwocie 260 000 zł czyli realizacja na poziomie 75%. W tej kategorii były 
następujące podzadania: działalność związana z obsługą inwestorów zrealizowane w 23% (w tym 
podzadaniu ujęte zostało sporządzenie studium wykonalności pod projekt unijny, którego procedura 
została przeniesiona na rok 2020, czyli środki nie mogły być wydatkowane), promocja 
przedsiębiorczości zrealizowane w 92%.  

Pytania. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: jakie były przyczyny niewykonania 
pozostałych zadań w 100%? Myślę o wykonaniu poniżej 80%. 
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p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: pierwsza rzecz o jakiej mówiłem to np. współpraca z miastami partnerskimi i 
innymi miastami zagranicznymi, tutaj na nieskonsumowanie całej kwoty miała wpływ taka 
okoliczność, że delegacja z miasta Murci, którą gościliśmy pokryła wydatki związane z pobytem ze 
swoich środków.  

Radny p. Sebastian Bulak: jak pan ocenia te wszystkie działania, czy one przełożyły się na 
pozyskanie nowych inwestorów w Łodzi w 2019 roku, wliczając reinwestycje przedsiębiorców, którzy 
już mają swoje firmy w Łodzi? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: te działania nigdy nie były zamierzone na nakłanianie firm do reinwestycji. 
Działania naszego Biura głównie skupiają się na przyciąganiu do Łodzi nowych projektów. Te 
inwestycje wynikają z tego, że nasz ekosystem gospodarczy proponuje takie a nie inne warunki i firmy 
mogą się tu rozwijać bo doceniają jakość zasobów ludzkich i obsługę ze strony administracji nie tylko 
naszej miejskiej ale też całego otoczenia władzy publicznej. A co do nowych inwestorów to trzeba 
pamiętać, że logika tych działań rozkłada się w czasie i efekty działań będziemy widzieć w kolejnych 
latach.  

Radny p. Sebastian Bulak: czy dysponują państwo jako Biuro liczbami bezwzględnymi ile zostało 
utworzonych nowych miejsc pracy w roku 2019 i nowych inwestycji w Łodzi? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: taką kompleksową odpowiedź zobowiązuję się przedstawić na piśmie.  

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: jak bardzo zmieniła się rzeczywistość 
jeśli chodzi o państwa jednostkę w związku z obecną sytuacją w Polsce i na świecie? Zapewne wiele 
zadań zaplanowanych na 2020 rok nie może być wykonywanych, jak misje gospodarcze czy 
współpraca z miastami partnerskimi. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: w przypadku mojego Biura wszystko wywróciło się do góry nogami i dla nas teraz 
najważniejszym wyzwaniem jest to żeby przygotować się na rzeczywistość, która nastąpi i kiedy 
wrócimy do względnej normalności i zagraniczni inwestorzy będą mogli odwiedzić miasto i się mu 
przyjrzeć. Część środków została nam ucięta, głównie ucierpiał oddział współpracy międzynarodowej, 
ale tam są tak ciekawe kompetencje jak znajomość języków obcych jak niemiecki, francuski, 
angielski, że to jest do wykorzystania w tym momencie na innych polach. Chcemy konwertować 
dyplomację z tych torów kulturalno - uczelnianych na gospodarcze tory. I ludzie pracujący w tej 
jednostce będą bliżej współpracowali z oddziałem, który pozyskuje inwestorów. 

Więcej pytań nie zadano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 
2019 – druk nr 73/2020 w obszarze: 

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w obszarze Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. 
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Wydział Kształtowania Środowiska 

p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: ponieważ Wydział 
Kształtowania Środowiska powstał na koniec zeszłego roku, zatem ja w części odniosę się do kwestii 
działań promocyjnych. Wcześniej te zadania były realizowane w Wydziale ds. Zarządzania 
Projektami. 

W aspekcie promocyjnym możemy mówić o wydatkowaniu na poziomie 1 541 195 zł i należy do tego 
doliczyć opłatę za licencję w ramach organizacji VI Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź 
Polska w 2020 roku. Była to transza w wysokości 1 128 400 zł, natomiast  kwota 1 541 195 zł 
obejmuje udział Polski w Expo w Pekinie w 2019 roku, jest to w większości kwota, która została 
uzyskana na podstawie otrzymanego dofinansowania ponieważ dostaliśmy na to dofinansowanie 
w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim.  

W ramach tej kwoty została zrealizowana umowa zlecona z działaniami komunikacyjnymi w 
Internecie oraz działaniami promocyjnymi na potrzeby projektu Expo 2024 Łódź Polska. W tym 
zakresie prowadzona była strona internetowa, aktualności, baza wiedzy, a także informacje na temat 
nowych zielonych rozwiązań. Były przygotowane prezentacje a także prowadzony profil na 
Facebooku i inne działania.  

Pytania. 

Radny p. Sebastian Bulak: ile pani prezydent wydała decyzji dotyczących wycinki drzew w 2019 
roku? Ile tych drzew zostało wyciętych i ile dokonano nasadzeń zastępczych? Proszę o przekazanie 
tych informacji na piśmie.  

Więcej pytań nie zadano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 
2019 – druk nr 73/2020 w obszarze: 

• Wydziału Kształtowania Środowiska 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w obszarze Wydziału Kształtowania Środowiska. 

 

Wydział Kultury  

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: w 2019 roku wydatki w 
rozdziale 750 zostały wykonane w wysokości 466 291 zł, z tego 400 000 zł przeznaczone zostało na 
realizację projektu realizowanego przez EC1 Łódź Miasto Filmu Unesco poprzez komunikacje i 
promocję tego projektu w Internecie, Facebook itp., podczas 44 festiwalu polskich filmów fabularnych 
w Gdyni. W ramach projektu odświeżono logo tego projektu, wydrukowano foldery.  

W Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonięto gwiazdę Artura Rubinsteina oraz Piotra Dzięcioła.  

Realizacja  projektu, działania pod nazwą „analfabetyzm filmowy”. Kwota 66 291 zł na promocję i 
wspieranie wydarzeń łódzkich instytucji kultury. Należała do nich promocja czytelnictwa podczas 
Nocy Muzeów, Międzynarodowego Dnia Teatru, Narodowego czytania.  

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na poziomie 99%. 

Pytania. 
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Radny p. Sebastian Bulak: ile z tych 466 000 zł zostało przeznaczone na promocję w Internecie 
i jaka to promocja była? Na jakie działania konkretnie zostały przekazane srodki. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: udzielę informacji na piśmie. 

Więcej pytań nie zadano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 
2019 – druk nr 73/2020 w obszarze: 

• Wydziału Kultury 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w obszarze Wydziału Kultury. 

 

Ad pkt 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 – druk 
nr 74/2020. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości p. Krzysztof Malecha przedstawił Informację 
w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Informację o stanie mienia komunalnego za okres od 
01.01.2019 - 31.12.2019 – druk nr 74/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała Informację o stanie mienia komunalnego za okres 
od 01.01.2019 - 31.12.2019 – druk nr 74/2020. 

 

 Ad pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta 
Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i  o wolontariacie, na rok 2019” – druk nr 97/2020. 

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński przedstawił Sprawozdanie. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji 
„Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2019” – druk nr 97/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji 
„Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2019” – druk nr 97/2020. 



 

 7

Ad pkt 5. Sprawy różne i wniesione. 

Spraw różnych i wniesionych nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska - Olszowy podziękowała za udział w obradach 
i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Monika Malinowska - Olszowy 

 

Sekretarz Komisji     Przewodnicząca Komisji 


