
 

DPr-BRM-II.0012.12.3.2021 

Protokół Nr 25/V/2021 
posiedzenia 

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 maja 2021 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   -  10 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 24/IV/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku. 

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 
– druk nr 93/2021 w obszarze: 

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

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, 

• Wydziału Kształtowania Środowiska, 

• Wydziału Kultury. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 
– druk nr 94/2021. 

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 do Komisji został skierowany 
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 
135/2021 i proponuje wprowadzić go do porządku obrad w punkcie 2, a dalej uporządkować 
numerację. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 24/IV/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku. 

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 nr 24/IV/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 
roku. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 24/IV/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021. 

 

Ad pkt 3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 – druk 
nr 93/2021 w obszarze: 

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

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, 

• Wydziału Kształtowania Środowiska, 

• Wydziału Kultury. 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Promocji i Nowych Mediów p. Krzysztof Babij: wydatki Biura 
Promocji bez łódzkiego Centrum Wydarzeń wyniosły 3 674 597,72 zł. Największe wydatki to 
541 175,00 zł, które pochłonęła organizacja pierwszej loterii podatkowej. Istotnym elementem 
wydatków Biura w roku 2020 były reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki 
organizacyjne na kwotę 621 127,00 zł. Na filmiki i dystrybucję materiałów informacyjnych wydano 
139 000,00 zł. Zmniejszyliśmy wydatki na gadżety promocyjne do kwoty 62 249,00 zł. W ubiegłym 
roku, wiedząc że będziemy realizować projekt karty Łodzianina, wydaliśmy 84 000,00 zł na 
wydrukowanie plastikowych kart, które rozdajemy mieszkańcom. 
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Po stronie przychodów mieliśmy nałożone kary na jednego z wykonawców 3 200,00 zł oraz zwrot 
części dotacji os ŁCW. 

 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: (str. 289 i 638) budżet ŁCW został 
uchwalony plan na poziomie 12 411 500,00 zł, potem przyszła pandemia i nastąpiły zmiany i one 
spowodowały, że ten budżet został zmniejszony do kwoty 3 311 500,00 zł. Wydatkowaliśmy z tego 
6 108 426,00 zł co daje 96,78% wykonania. Z zaplanowanych 153 wydarzeń zrealizowaliśmy 75. 
Naszym kryterium doboru wydarzeń, które chcieliśmy realizować, to po pierwsze te wydarzenia, które 
mają już historię i są zakorzenione w świadomości mieszkańców, są miastotwórcze, budują 
rozpoznawalność tego miasta.  

Druga grupa wydatków to są wydatki majątkowe (str. 638), plan 2 900,00 zł, plan zakładał 
przebudowanie parteru gdzie mieści się ŁCW czyli ul. Piotrkowska 87 na sklep z pamiątkami.  
Z uwagi na pandemię i w związku z tym, że większość sprzedaży przenosi się do Internetu 
postanowiliśmy tego wydatku nie realizować. Sklep został uruchomiony w formie on-line. Drugi 
wydatek to zakup licencji na możliwość wykorzystywania znaku towarowego Złotej Nitki,  
w przypadku współorganizacji wydarzenia pod nazwą Łódź Young Fashion. 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa: (str. 308 i 312) pierwszym wydatkiem jest współpraca z miastami partnerskimi  
i miastami zagranicznymi, planowany budżet 200 000,00 zł, a ze względu na pandemię budżet został 
zweryfikowany do 135 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 86%. Większość wydarzeń przyjęło formę  
on-line. Kolejną rzeczą jest współpraca z wyższymi uczelniami. Tutaj wchodziliśmy w rok budżetowy 
z planem 136 000,00 zł, który został znacząco zredukowany do kwoty 22 000,00 zł i jako taki 
wykonany w 100%. Część zadań w tej kategorii dot. promocji Łodzi jako ośrodka akademickiego  
i z uwagi na pandemię wydatki zostały ograniczone, większość z nich została przesunięta na kolejny 
rok. Dalej mamy podobną kategorie związaną z wyższymi uczelniami, zapisaną w WPF w kwocie 
707 000,00 zł, tutaj budżet został zrewidowany w górę, wykonany w 85%. Najważniejszą pozycja 
tutaj są stypendia przyznawane naszym studentom. Tutaj musieliśmy zachować ciągłość i to była 
strategia powtarzana przez inne polskie miasta z którymi konkurujemy o studentów, także tutaj nie 
mogło być mowy żebyśmy się z tej kategorii wycofali. 

Następna grupa wydatków dotyczy wspierania rozwoju gospodarczego. Tu wykonanie wynosi tylko 
44,75% planu, a to jest związane z tym, że największą pozycją w tej kategorii jest projekt unijny, który 
kończymy w tym roku, a który w przeważającej części dotyczył udziału miasta w wydarzeniach 
zagranicznych, albo organizowaniu konferencji branżowych. Te rzeczy przestały istnieć, jako takie. 
Część aktywności udało się przenieść do modelu hybrydowego, albo zdalnego, ale przeważającą część 
aktywności przenieśliśmy za zgodą Urzędu Marszałkowskiego na kolejny, 2021 rok.  

Kolejna kategoria dot. promocji przedsiębiorczości i udziału w konferencjach i targach, organizacji 
konkursów, kwota 130 000,00 zł podwyższona na 199 000,00 zł, wykonane w 84%. W tej kategorii są 
zawarte te działania, które mimo pandemii odbyły się on-line. To są wydarzenia biznesowe, które 
zachowały swoją ciągłość i muszą się odbywać co roku, maja charakter bardzo merytoryczny, mniej 
promocyjny i tu promowaliśmy miasto w kluczowych dziedzinach, bo była taka możliwość.  

Kolejna kategoria dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków w zakresie rozwoju 
gospodarczego, chodzi tu o konferencję Łódź od nowa, kwota 13 500,00 zł.  

Podsumowując, w poprzednim roku dysponowaliśmy budżetem w kwocie 2 900 000,00 zł. Został on 
podwyższony do 3 100 000,00 zł i wykonany w 58%. Na tak niską kwotę wykonania rzutuje brak 
realizacji projektu unijnego, który nominalnie stanowił bardzo istotną część naszego całego budżetu.  
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Biuro nie osiąga dochodów. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: jeśli chodzi o współprace w wyższymi 
uczelniami i budżet ponad 22 000,00 zł, co było największą trudnością żeby realizować współpracę  
w czasie pandemii? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: pierwsza pozycja, która nie zaangażowała środków to są Juwenalia, przy których 
tradycyjnie partycypujemy finansowo jako Urząd. Tutaj przez pandemiczną, nową rzeczywistość nie 
wydatkowaliśmy w tej kategorii 25 000 zł. Dalej mamy zadanie z kategorii promocji Łodzi jako 
ośrodka akademickiego wśród potencjalnych studentów i działanie, które się nazywa Salon 
Maturzystów, to jest jakby cykl uczestnictwa Łodzi w formule wystawienniczej w różnych miastach 
wojewódzkich gdzie promujemy się jako miejsce do studiowania, toteż w całości ono nam odpadło  
i tu mówimy o kwocie 60 000 zł. I ostatnia, bliźniacza pozycja dotyczy działania pt. zasmakuj 
studiowania w Łodzi i to jest organizacja eventów i to się w poprzednim roku nie odbyło w całości.  

Jak tylko będzie możliwe organizowanie takich zadań to będziemy to czynić, bo takie generalne 
założenie i strategia działania się nie zmienia, musimy dalej promować Łódź jako miejsce do 
studiowania, do życia dla młodych osób.  

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: korzystając z tego, że pan dyrektor 
jest z nami chciałam zapytać, dostaliśmy jako Komisja Promocji pismo (DPr-BRM-II.0002.12.3.2021) 
od Aliaksandra  Ivachoua Kierownika projektu „Solidarność miast partnerskich z Białorusią” z prośbą 
abyśmy demonstracyjnie zawiesili umowę partnerską z Mińskiem. Czy coś wiadomo na ten temat? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: w związku z sytuacją na Białorusi byliśmy wzywani wielokrotnie do zajęcia 
publicznego stanowiska jeżeli chodzi o ten konflikt na Białorusi, ale my wychodzimy z założenia, że 
politykę zagraniczną w tym zakresie prowadzi władza centralna a nie my jako Urząd. My musimy być 
neutralni, a jako ciekawostkę można powiedzieć, że to nie jest tak, że jesteśmy bierni jeżeli chodzi  
o to co się dzieje na Białorusi, realizujemy projekt, który ma za zadanie ściągnąć do Łodzi inwestorów 
z Białorusi, bo tam doszło do sytuacji, gdzie świetnie rozwinięty sektor IT zatrudniający około 
100 000 osób po prostu jest poddawany przez obecną władzę ograniczeniom takim jak: dostęp do 
Internetu i wiele firm rozważa relokację w bezpieczniejszych miast. Powstrzymujemy się od polityki  
i kształtowania sytuacji na niwie polityki zagranicznej, a staramy się w inny sposób zagospodarować 
tę sytuację na korzyść Łodzi. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: a czy inne miasta podjęły jakieś 
kroki? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: z tego co wiem to Białystok podjął jakieś działania, ale nie było powszechnego 
zwrotu na tej płaszczyźnie. Jednak zawsze trzeba mieć na względzie, że te partnerstwa między 
miastami toczą się trochę inną logiką. Mamy partnerów z Chin, z Rosji a tam też zdarzają się różne 
sytuacje, które budzą kontrowersje z perspektywy demokratycznych poglądów. 

 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: Wydział nie osiąga 
dochodów, dlatego przejdę do wydatków. Wydatki bieżące (str. 500 i 501) w kwocie 4 082 zł, niestety 
tak niskie wykonanie budżetu na poziomie niecałych 20% wynika z faktu, że z uwagi na pandemię 
przesunięta została wystawa Expo w Dubaju, a zatem zadania związane z promocją  gospodarczą 
łódzkich, strategicznych sektorów gospodarczych na dalekim i bliskim wschodzie po prostu przesuwa 
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nam się w czasie więc ta realizacja będzie w przyszłym roku. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe  
(str. 717 i 718) to realizacja wyniosła 318 526,20 zł co stanowi 83% realizacji budżetu. Tu mamy 
zadania związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi. To jest taki pilotaż, który rozpoczęliśmy  
w zeszłym roku, w zakresie wyjścia z jednej strony inwestycyjnego w formie dotacji dla 
mieszkańców, ale też przy jednoczesnym wypromowaniu tego założenia edukacji ekologicznej.  
Po prostu chodzi o dofinansowanie na rozwiązania retencyjne na gromadzenie deszczówki. Zgłosiło 
się 10 wnioskodawców. Ostatecznie podpisaliśmy 7 wniosków i takich 7 rozwiązań w zakresie 
deszczówki zostało wdrożonych.  

Mamy też kwotę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz zadanie związane  
z rewaloryzacją parku Helenów. W tym momencie jest to zadanie przeniesione do realizacji do 
Zarządu Inwestycji Miejskich.  

  

Wydział Kultury  informacja opisowa wydatków bieżących znajduje się na str. 502 i 518, informacja 
wydatków majątkowych znajduje się na str. 718 i 726. W 2020 roku plan budżetu Wydziału Kultury 
po zmianach wynosił 165 954 453 zł wykonanie to 143 285 037 zł. W tym na wydatki bieżące 
zaplanowano kwotę 107 452 802 zł, a na majątkowe 35 914 553 zł. Wykonanie jeśli chodzi o wydatki 
bieżące zostało wykonane na poziomie 98%, majątkowe na poziomie 63%. W dotacji celowej 
przekazano instytucjom kultury 4 173 726 zł. Wśród tych dotacji znajduje się pozycja sfinansowana  
z rozdz. 750, 400 000 zł na realizacje projektu Łódź miasto filmów UNESCO. 

W ubiegłym roku odsłonięto cztery gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd. Jesteśmy przed odsłonięciem 
dwóch gwiazd, zakupiono trzy płyty granitowe będące podstawą do przygotowania kolejnych gwiazd. 

 

Pytań nie zadano.  

Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poddała pod głosowanie Sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 – druk nr 93/2021 w obszarze: Biura Promocji 
i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń, Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Międzynarodowej, Wydziału Kształtowania Środowiska, Wydziału Kultury. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 – druk 
nr 93/2021 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 4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 – druk 
nr 94/2021. 

Dyrektor Wydziału ksi ęgowości p. Anna Czekała przedstawiła Informację w zakresie instytucji 
kultury. 

 

Pytania i dyskusja.  

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Komisja przyjęła Informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 – 
druk nr 94/2021. 

 

Ad pkt 5. Sprawy różne i wniesione. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: chcę wrócić do pisma Kierownika 
projektu „Solidarność miast partnerskich z Białorusią” Aliaksandra  Ivachoua, w którym zwraca się  
do pani Prezydent, do radnych Rady Miejskiej o decyzje „o zawieszeniu umowy o partnerstwie  
z administracją miasta Mińsk, która stoi po stronie interesów zbrodniczego reżimu”. Czy państwo 
radni chcą w tej sprawie zabrać głos i odnieść się do treści tego pisma? 

Nie widzę zgłoszeń. W związku z tym roześlemy to pismo do radnych i gdy pojawią się jakieś 
pomysły, sugestie to wrócimy do sprawy.  

Innych sprawy 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 


