
 

DPr-BRM-II.0012.12.1.2022             Protokół Nr 31/II/2022 

Posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 7 lutego 2022 r. 

posiedzenie on-line 
 

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 30/XII/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 

na 2022 rok – druk nr 29/2022. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 

7. 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 listy obecności w e-sesji) otworzyła posiedzenie Komisji.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek obrad przez aklamację. 
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Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 30/XII/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku. 

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

udostępniony radnym w Aktówce. Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 30/XII/2021 z dnia  

6 grudnia 2021 roku. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 30/XII/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku. 

 

Ad pkt  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poinformowała, że sprawozdanie 

zostało udostępnione  radnym w Aktówce.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 

2021 rok. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok. 

 

Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poinformowała, że plan pracy Komisji 

na rok 2022 został udostępniony  radnym w Aktówce.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła plan pracy Komisji na rok 2022. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 29/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

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 2022 rok - druk nr 29/2022. 
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”,  braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 29/2022. 

 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 

 

Ad pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy poinformowała:  

1) Łódź Film Commission przekazało do wiadomości Komisji podsumowanie zeszłorocznej edycji 

konkursu na udział w koprodukcji pn. Łódzki Fundusz Filmowy ( DPr-BRM-II.0005.12.1.2022). 

Radni otrzymali ten dokument w formie elektronicznej. 

Temat omówiony zostanie na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji. 

 

2) The Look Of The Year skierował na ręce pani przewodniczącej pismo dot. konkursu i otrzymanej  

w dniu 21 stycznia 2022 r. informacji od dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń,  że nie zostanie 

udzielona dotacja na usługę promocyjną, co oznacza uniemożliwienie organizacji tego iventu. Decyzja 

ta nie została w żaden sposób uargumentowana. Jest również prośba o wprowadzenie do porządku 

obrad Komisji promocji punktu dot. konkursu The Look Of The Year. 

Maciej Łaski Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń przekazał w dniu 4 lutego odpowiedź, 

wyjaśnienia, w której informuje:  „szanowna pani przewodnicząca, decyzja o braku dofinansowania 

imprezy  The Look Of The Year z budżetu Łódzkiego centrum Wydarzeń jest podyktowana wyłącznie 

ograniczonymi środkami finansowymi instytucji. Oceniając wkład wydarzenia w promocję miasta 

Łodzi z przyjemnością podjąłbym decyzję iż w bieżącym roku Łódzkie Centrum Wydarzeń nie jest 

jednak w stanie pokryć wydatków na współorganizację tego przedsięwzięcia”. 

Przewodnicząca Komisji zobowiązała się, że rozmowy w kontekście budżetu będzie prowadziła. 

Natomiast w tej chwili odpowiedź jest jasna, po prostu nie ma środków finansowych na to, żeby 

imprezę wesprzeć.  

 

Innych spraw wniesionych nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy podziękowała za udział i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Monika Malinowska – Olszowy 

 

Sekretarz Komisji     Przewodnicząca Komisji 

 

 


