
 

DPr-BRM-II.0012.12.7.2021             Protokół Nr 29/XI/2021 

posiedzenia 

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  8 radnych 

obecnych   -  8 radnych 

nieobecnych   -  0 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 porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 28/IX/2021 z dnia 13 września 2021 roku. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 

2030+” – druk nr 269/2021. 

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.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” przyjęła porządek obrad. 
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Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 28/IX/2021 z dnia 13 września 2021 roku. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poinformowała, że protokół został 

przesłany radnym pocztą elektroniczną. Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie protokół nr 28/IX/2021 z dnia 13 września 2021 

roku. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” przyjęła protokół nr 28/IX/2021 z dnia 13 września 2021 roku. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 

2030+” – druk nr 269/2021. 

Dyrektor Biura Strategii p. Tomasz Jakubiec przedstawił projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: rozumiem, że te osiem i trzy miliarda 

jest na lata 2021/2027? Na te 6 lat? 

Dyrektor Biura Strategii p. Tomasz Jakubiec: jest to kwota skalkulowana tak naprawdę na 

realizację strategii jako element rozwojowy czyli na lata 2030/2030+, natomiast mocno czerpie z 

założeń i z linii demarkacyjnej jeszcze niestety nieprzyjętych dokumentów unijnych, które dają 

możliwości funkcjonowania środkami unijnymi. Mówię tutaj zarówno o umowie partnerstwa, o 

krajowym planie odbudowy czy też nawet o regionalnym programie operacyjnym. Natomiast korzysta 

z przygotowania tych dokumentów i z dokumentów, które były w naszej dyspozycji, a także z 

przygotowania linii demarkacyjnej czyli dającej możliwość pokazywania jakie czynniki czy jakie 

działania, jakie kierunki będą realizowane i finansowane przez komisję europejską na poziomie miast.  

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czyli te środki w większości będziemy 

musieli pozyskać od polskiego ładu czy z różnych programów unijnych. A czy jest jakaś część 

środków włożona przez miasto? Jak to wygląda procentowa? 

Dyrektor Biura Strategii p. Tomasz Jakubiec: są skalkulowane środki z ewentualnym wkładem 

miasta w ramach realizacji tych działań, natomiast to są pewne ramki, jest to pewne zalecenie 

wynikające ze strategii, które też ma taki element dźwigni rozwojowej, dlatego że strategia też czerpie 

mocno z idei współtworzenia czyli zakłada, że część działań będzie realizowana w oparciu o 

mechanizmy współpracy w tym różnego rodzaju partnerstwa, partnerstwa publiczno - prywatne, 

partnerstwa publiczno – publiczne. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czyli ta kwota może być większa, jeśli 

nam się powiedzie lub też mniejsza jeśli czegoś nie dostaniemy. 

 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Miasta Łodzi 2030+” – druk nr 269/2021.  
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 

się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 

2030+” – druk nr 269/2021. 

 

Ad pkt 4. 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 


