
 

DPr-BRM-II.0012.12.7.2020 

Protokół Nr 21/XI/2020 
posiedzenia 

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 30 listopada 2020 r. 
 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych 

obecnych   - 11 radnych 

nieobecnych   -  0 radnych 

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 20/XI/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 268/2020 
w obszarze: 

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

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, 

• Wydziału Kształtowania Środowiska, 

• Wydziału Kultury. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2021 – 2048 – druk nr 269/2020. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

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.  

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia przez aklamację. 
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Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 20/XI/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

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

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie protokół 20/XI/2020 z dnia 16 listopada 2020 
roku. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , 1 głosów „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  przyjęła protokół nr 20/XI/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy zaproponowała, aby pkt 2 i pkt 3 
porządku obrad zostały omówione łącznie.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 
268/2020 w obszarze: 

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

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, 

• Wydziału Kształtowania Środowiska, 

• Wydziału Kultury. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2021 – 2048 – druk nr 269/2020. 

 

Biuro Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: projekt budżetu str. 166, po stronie 
wydatkowej są trzy grupy zadań. Pierwsze zadanie składka członkowska na organizacje turystyczne, 
zarówno łódzką jak i regionalną, plan 260 000 zł; drugie zadanie to skonsolidowana wielonarzędziowa 
promocja miasta Łodzi w kwocie 1 592 500 zł; trzecie to udzielenie dotacji Łódzkiemu Centrum 
Wydarzeń, w kwocie 11 170 350 zł.  

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: planowany budżet na 2021 rok został 
pomniejszony o 10% zgodnie z propozycją Wydziału Budżetu w stosunku do budżetu roku 2020, do 
kwoty 11 170 350 zł. Są tu dwie pozycje, część wydatków administracyjnych i ponad 9 000 000 zł to 
zaplanowane wydarzenia. Wśród nich są wydarzenia wieloletnie, które chcemy żeby się rozwijały i 
jak najdłużej funkcjonowały w naszym mieście one są miastotwórcze, powodują ruch turystyczny i 
wśród tych wydarzeń są między innymi: Festiwal Światła, Forum Kina Europejskiego Synergia, 
Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych, Łódź Design Festival, Foto Festiwal i inne, 
które będą miały miejsce w obrębie ul. Piotrkowskiej, takie wydarzenia jak: Urodziny Łodzi czy 
Baśniowy Pasaż Róży. Wszystkich wydarzeń, które zaplanowaliśmy na ten rok pocovidowy, który 
pozwoli nam funkcjonować trochę szerzej a nie tylko i wyłącznie w formule hybrydowej, 
zaplanowaliśmy blisko 150. 

Pytania i dyskusja. 
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Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: rozumiem, że przy założeniu, że 
wszystko wraca do normy. A czy macie plan na to, gdyby się okazało, że mamy pandemię i pewnych 
rzeczy nie będzie można zrobić? 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: oczywiście jesteśmy realistami i wydaje 
nam się, że już druga połowa roku powinna być dużo lepsza i będziemy mogli realizować wydarzenia 
w normalnym trybie. Jesteśmy przygotowani na to żeby te wydarzenia, które są kluczowymi 
miastotwórczymi dla promocji naszego miasta, te wydarzenia wieloletnie żeby działały w formie 
hybrydowej, w sytuacji w której nie będziemy w stanie robić ich w normalny sposób, bo nie pozwoli 
na to sytuacja pandemiczna. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 268/2020 w obszarze Biura Promocji 
i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 0 głosów „wstrzymuj ących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 
268/2020 w obszarze Biura Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: w zakresie WPF, Biuro Promocji nie 
ma wpisanych żadnych zadań. 

 

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

 

Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Elżbieta 
Wieczorek: strony od 177 do 180, w ramach wydatków bieżących Biuro planuje kwotę 1 374 616 zł 
oraz w ramach realizowanych projektów to będzie kwota 1 555 298 zł. Łączna kwota ogólna budżetu 
na 2020 rok to jest 2 929 914 zł. Biuro realizuje następujące zadania: w ramach działalności 
promocyjnej i współpracy zagranicznej mamy zadanie: działania promujące strategiczne programy 
rewitalizacji i PPP dla Łodzi w kwocie 91 495 zł; współpraca z miastami partnerskimi i innymi 
miastami zagranicznymi w kwocie 120 000 zł; współpraca z wyższymi uczelniami kwota 25 000 zł i 
420 000 zł; działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi - środki w wysokości 155 421 zł; działania 
związane z obsługą inwestorów – kwota 31 000 zł; w ramach przedsiębiorczości będziemy 
organizowali konkurs oraz kampanię promocyjną Mam pomysł na Startup – 75 000 zł.  

Biuro realizuje dwa projekty unijne, tj. kontynuacja internacjonalizacji cz. II – kwota 876 500 zł oraz 
nowy projekt unijny Łódź OdNowa z kwotą 678 798 zł.  

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: jeśli chodzi o tę kategorię: współpraca 
z miastami partnerskimi w 2021 roku, czy coś szczególnego jest planowane? 

Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Lidia Fazekas: 
tak, przyszły rok będzie oscylował szczególnie wokół miasta Lyon, dlatego że będziemy obchodzić 
jubileusz trzydziestolecia współpracy. Mamy zaplanowanych szereg wydarzeń szczególnie pod kątem 
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współpracy i promocji startupów, dlatego że w tym roku już rozpoczęliśmy razem z miastem Lyon 
duży program Big Buster tj. taki program polegający na internacjonalizacji Startupów.  

Planujemy trzydziestolecie współpracy z Wilnem, plus dwudziestolecie współpracy z Örebro. Na 
przyszły rok z projektu internacjonalizacja również chcielibyśmy zrobić duże wydarzenie dla izb 
gospodarczych i miast partnerskich właśnie z uwypukleniem Lyonu. Jeśli pandemia nie odpuści to 
mamy plan B, aby zrobić te konferencję częściowo hybrydowo.  

Planujemy promocje naszego miasta w Lyonie i Wilnie i staramy się o uzyskanie środków 
zewnętrznych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z programu dyplomacja publiczna. Ogłoszenie 
konkursu ma być w przyszłym tygodniu więc mam nadzieję, że uda się pozyskać środki na ten cel. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: współpraca z wyższymi uczelniami – 
kwota 25 000 zł, jak to wyglądało w tym roku? Czy to była większa kwota? 

Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Elżbieta 
Wieczorek: w tym roku mieliśmy około 150 000 zł, ale musieliśmy bardzo ograniczyć te pieniądze, w 
związku z tym 25 000 zł to będzie to, co musimy zrealizować.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: 136 500 zł tyle było w budżecie uchwalonym na 
ten rok. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czyli duża różnica, a ważne zadanie. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 268/2020 w obszarze Biura Rozwoju 
Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , 1 głos „przeciw”  i 0 głosów „wstrzymuj ących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 
268/2020 w obszarze Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. 

 

Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Elżbieta 
Wieczorek: w zakresie WPF mamy zadania związane z realizacją projektów czyli internacjonalizacja 
część II i projekt Łódź OdNowa czyli promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas 
organizowanego w Łodzi Międzynarodowego Kongresu Gospodarczego – kwota 678 798 zł. Jeśli 
chodzi o WPF to mamy stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 456 700 zł. W ramach 
współpracy z wyższymi uczelniami mamy 420 000 zł, na promocje i przeprowadzenie działań 
zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych, edukacji wyższej o 
znaczeniu międzynarodowym zachęcającym do studiowania w Łodzi.  Oraz ostatnie zadanie w ramach 
WPF na kwotę 91 495 zł i to są działania promujące strategiczne programy rewitalizacji.  

 

Wydział Kształtowania Środowiska 

 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: str. 262, w tej pozycji mamy 
zaplanowaną kwotę 300 000 zł w kategorii Łódź - Miasto przyjazne środowisku. Środki przeznaczone 
będą na przygotowanie i realizację kampanii edukacyjno – promocyjnej z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Planujemy, aby to było skierowane do mieszkańców miasta 
w różnych grupach wiekowych z wykorzystaniem różnych form narzędzi marketingowych. Część 
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uwzględnionych działań wynika między innymi z rekomendacji uczestników Panelu Obywatelskiego 
„Zieleń w Mieście” i one są określone  jako priorytetowe zadania do realizacji przez miasto. Mamy też 
planowane zadania w ramach wdrażania tzw. EKOpaktu czyli tego dokumentu, który jest 
opracowywany i był konsultowany przez rok 2020.  

Czekamy na wyniki konkursu, który by dotyczył edukacji ekologicznej i wsparcia placówek 
oświatowych, projekt Łódzkie szkoły dla klimatu, który zakłada wdrożenie edukacji ekologicznej we 
wszystkich placówkach oświatowych. Przeszliśmy pozytywnie wszystkie etapy oceny formalnej i 
pierwszy etap oceny merytorycznej więc przed nami ostateczne rozstrzygnięcie i pomimo, iż tego 
zadania nie ma w budżecie, bo tam jest dofinansowanie 100%, to jest w planach naszego wydziału na 
przyszły rok.  

Druga kwestią, która będziemy realizować w przyszłym roku, jest promocja gospodarcza łódzkich 
strategicznych sektorów gospodarczych na dalekim i bliskim wschodzie podczas światowych 
wydarzeń gospodarczych, chodzi tu o udział w Expo w Dubaju, który miał odbyć się w tym roku, ale z 
uwagi na pandemię harmonogram tych wystaw uległ zmianie, a zatem cały program dofinansowany ze 
środków unijnych został przesunięty. 

Pytania i dyskusja. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy ten projekt Łódzkie szkoły dla klimatu, 
to jaka to by była kwota i kiedy ten projekt by się rozpoczął? 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: to by była kwota powyżej 
3 000 000 zł i wtedy jeśli byśmy uzyskali dofinansowanie to zakładam, że już w przyszłym roku 
byśmy rozpoczęli intensywną współpracę ze szkołami. To jest projekt bodajże na trzy lata. 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: chciałem dopowiedzieć, że kwota dla Wydziału 
Kształtowania Środowiska tj. 3 731 022 zł łącznie w zakresie wydatków bieżących. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 268/2020 w obszarze Wydziału 
Kształtowania Środowiska. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , 1 głos „przeciw”  i 0 głosów „wstrzymuj ących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 
268/2020 w obszarze Wydziału Kształtowania Środowiska. 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: jeśli chodzi o WPF to w 
zakresie tej aktywności promocyjnej mamy jedynie projekt związany z obecnością na Expo w Dubaju. 

 

Wydział Kultury 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Der ęgowski: str. 264, planowana kwota to 
35 000 zł są to środki finansowe, które zostaną przeznaczone na działania promujące. W tym roku, w 
tej samej kwocie, były to działania polegające na realizacji projektu kultura odporna, blisko 60 zdjęć 
łódzkich artystów, których zdjęcia i materiały ich dotyczące były zamieszczane są meblach miejskich, 
również w sferze on-line, to przyczyniło się do współpracy pomiędzy tymi artystami i promocji 
naszego miasta na zewnątrz. Tym razem chcemy też tą kwotę przeznaczyć na te działania. 
W zapotrzebowaniu prosiliśmy o 70 000 zł, ale mamy w planie 35 000 zł. 
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Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 268/2020 w obszarze Wydziału 
Kultury. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , 1 głos „przeciw”  i 0 głosów „wstrzymuj ących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 
268/2020 w obszarze Wydziału Kultury. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Der ęgowski: w WPF nie ma zadań, nie ma 
środków. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 - druk nr 264/2020. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: Wieloletnia Prognoza Finansowa była 
przedstawiona przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziału 
Kształtowania Środowiska. Moja propozycja jest taka, abyśmy łącznie przegłosowali WPF. 

Głosów sprzeciwu nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poddała pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2020-2048 - druk nr 264/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 0 głosów „wstrzymuj ących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 - druk nr 264/2020. 

 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Sprawy wniesionych i wolnych wniosków 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 


