
 

 

DPr-BRM-II.0012.12.2.2022             Protokół Nr 32/III/2022 

Posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 14 marca 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 31/II/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku. 

3. Podsumowanie działań dotyczących wsparcia udzielonego ukraińskim miastom partnerskim. 

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 listy obecności w e-sesji) otworzyła posiedzenie Komisji.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad.  

Poinformowała, że na podstawie aneksu, do porządku obrad zostały wprowadzone dwa punkty: 

2a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 

na 2022 rok - druk nr 60/2022. 

2b. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Łódzkiego Centrum Wydarzeń za 2021 

rok – druk nr 63/2022. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 31/II/2022 z dnia 7 lutego 2022 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 31/II/2022 z dnia 7 lutego 

2022 roku. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół 31/II/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku. 

 

Ad pkt 2a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 60/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: kiedy będziemy mogli poznać 

harmonogram jeżeli chodzi o urodziny Łodzi? 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: intensywnie pracujemy nad urodzinami 

Łodzi. Od 1 marca wiemy, że możemy organizować wydarzenia masowe. Dla nas jest to bardzo dobra 

informacja, bo chcemy wrócić do poziomy sprzed pandemii tych wszystkich wydarzeń. Myślę, że 

najpóźniej w drugiej połowie kwietnia, na początku maja będziemy mogli już pokazać efekty naszej 

pracy, takiej finalnej. Maj będzie takim momentem żebyśmy się spotkali i przedstawili szczegóły. 

 

Więcej 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 60/2022. 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 60/2022. 

 

Ad pkt 2b. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Łódzkiego Centrum 

Wydarzeń za 2021 rok – druk nr 63/2022. 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: rok 2021 był trudnym rokiem dla branży 

eventowej, wydarzeniowej, rozrywkowej, niemniej jednak udało się zorganizować ponad 231 
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wydarzeń, w tym takie wydarzenia jak Light.Move.Festival, czy Soundedit Festiwal, festiwal 

fotografii Łódź Design Festival i wiele mniejszych, miedzy innymi pierwsza edycja letniego festiwalu 

Letnisko. Przychody Łódzkiego Centrum Wydarzeń w 2021 roku zostały wykonane w 92,37% i 

wyniosły 12 215 768,51 zł w tym przychody własne to 2 051 719,29 zł i dotacja podmiotowa 

10 080 474, 07 zł. Koszty ogółem wykonano na poziomie 87,19% i wyniosły 11 530 747,71 zł, w tym 

wynagrodzenia osobowe wynosiły 10 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty były związane z 

utrzymaniem budynku, działalnością statutową czyli z organizacją wydarzeń, jak też z amortyzacją. 

Wynik finansowy za 2021 roku Łódzkie Centrum Wydarzeń zamknęło z zyskiem brutto w wysokości 

685 020,80 zł.  

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: przypomni pan nam jak to było w 

poprzednim roku? Jaki był przychód w roku 2020? 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: przychody rosną, staramy się dokładać 

do portfela wydarzeń ŁCW takie wydarzenia, które są wydarzeniami przychodowymi i między innymi 

takim wydarzeniem jest Park Miliona Świateł, który chcemy żeby finalnie wszystkie edycje same się 

sfinansowały.  

Radna p. Joanna Budzińska: ile zarobiliśmy na Parku Miliona Świateł w tym sezonie? 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: na ten moment jeszcze nie mamy 

zamkniętego całego rozliczenia. Będziemy je mieli na koniec marca i taką informację, jeśli pani 

skieruje do mnie zapytanie mailowe, będę w stanie precyzyjnie udzielić. Zresztą jak tylko będziemy 

mieli to zamknięte to podamy informację do publicznej wiadomości. 

 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Łódzkiego Centrum Wydarzeń za 2021 rok – druk nr 63/2022. 

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

się” przyjęła Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łódzkiego Centrum Wydarzeń za 

2021 rok – druk nr 63/2022. 

 

Ad pkt 3. Podsumowanie działań dotyczących wsparcia udzielonego ukraińskim miastom 

partnerskim. 

p.o. Kierownika Oddziału Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego  

i Współpracy Międzynarodowej p. Magdalena Nowacka: obecny skład Oddziału ds. Współpracy 

Międzynarodowej funkcjonuje od 2 lutego. Cała obsada oddziału została wymieniona także trafiliśmy 

w moment, kiedy rzeczywiście bardzo dużo trudnych rzeczy zaczęło się dziać.  

Jeśli chodzi o działania związane z naszymi miastami partnerskimi w świetle wojny w Ukrainie to, po 

pierwsze, przygotowaliśmy treści uchwał dotyczące zerwania stosunków z miastami partnerskimi  

w Rosji i Białorusi. Zostały one przyjęte przez Radę Miejską i po przetłumaczeniu uchwał i pism 

przewodnich wszystkie dokumenty zostały wysłane do Kaliningradu i Iwanowa oraz do Mińska. 

Wszelkie stosunki zostały zerwane.  

O tym fakcie poinformowaliśmy nasze miasta partnerskie w Ukrainie – Odessę i Lwów, a także opinię 

publiczną. Informacja o miastach partnerskich w Rosji została usunięta z mediów społecznościowych 
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 i wszelkich tablic informacyjnych w Urzędzie Miasta. 

Druga rzecz, organizujemy spotkania pośredniczące między różnymi instytucjami łódzkimi i z miast 

partnerskich w Lwowie i Odessie. Takie spotkanie, np. dotyczyło okręgowych izb adwokackich  

w Łodzi, Odessie i Lwowie.  Podczas spotkania nasi prawnicy nawiązali bezpośrednie relacje  

z prawnikami z obu miast w celu udzielania wzajemnej pomocy zarówno adwokaci adwokatom, jak  

i pomocy prawnej w kwestiach związanych z prawem ukraińskim, aby precyzyjnie postępować  

w przypadku obywateli ukraińskich.  

Jesteśmy w ciągłym kontakcie, za pośrednictwem różnych innych aplikacji typu WhatsApp. Zdarza 

się, że długo nie odbierają wiadomości we Lwowie czy Odessie, ponieważ przebywali w schronach. 

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi dokładnie wiemy jakie są potrzeby, aktualizujemy listy potrzeb na 

bieżąco, zarówno medycznych, to są bardzo precyzyjne listy leków, które są potrzebne w obu 

miastach, ale też innych. Wiemy, że ubrania nie są potrzebne, ale jest potrzebne jedzenie, woda. Ponad 

to udało nam się otrzymać od Mera Odessy film, który był bezpośrednią odezwą do mieszkańców 

Łodzi z podziękowaniem za to, co już zostało zrobione, ale także do obywateli ukraińskich 

przebywających na terenie Łodzi z takim przesłaniem emocjonalnym, że Ukraina się broni, a oni tutaj 

są bezpieczni i żeby o tym pamiętali. 

Jako Biuro wspieramy całą logistykę transportową, transport darów. Przygotowaliśmy 

pełnomocnictwo dla pani dyrektor Stępnik do dokonywania wszelkich czynności związanych z 

zarządzaniem, dystrybucją darów, dzięki czemu firmy transportowe mają bezpośrednie 

poświadczenie, że towar odbierają i oddają we wskazane miejsca. Dużą uwagę zwracamy na to gdzie 

te towary trafiają, są udostępnione hurtownie, składy celne na te potrzeby czyli dokładnie wiemy gdzie 

te dary, gdzie pomoc humanitarna trafia. Umawiamy na konkretne dni transport z Ukrainy, też taki 

transport kontrolowany, więc wiemy kto te rzeczy, zgromadzone przez Łodzian odbiera i gdzie one 

trafiają.  

Włączyliśmy do tej pracy miasta partnerskie. Odbyło się kilka spotkań online w trakcie których 

przedstawiliśmy sytuację. Mówiliśmy o tym co zrobili łodzianie, co zrobił Urząd Miasta i 

poprosiliśmy miasta partnerskie o włączenie się do tej akcji. W takich rozmowach uczestniczą 

przedstawiciele Stuttgartu, Chemnitz, Tampere i Lyonu. Czekamy na rozmowy z miastami bardziej 

oddalonymi. Tu myślę, że pomoc inna niż finansowa pewnie będzie trudna. Zostały uruchomione 

specjalne konta dewizowe, walutowe w euro, w dolarach. Włączyły się też instytucje partnerskie 

różnego typu, np. Alliance Française, Ambasada Francuska. Rozmawiamy z nimi o pomocy dla 

uchodźców znajdujących się na terenie Łodzi, szczególnie pomocy dla domów dziecka. W dniu 

dzisiejszym zostanie przekazany do miast partnerskich, przygotowany przez nas list podpisany przez 

panią Prezydent, z prośbą o pomoc dla tej wskazanej grupy uchodźców czyli dzieci, sierot. To nie są 

sieroty wojenne to są dzieci z domów dziecka, które znajdują schronienie w Łodzi. Zwracamy się do 

miast partnerskich z prośbą o meble, o wyposażenie szkolne, o elektronikę. Pierwsze transporty już 

jadą z Lyonu. Powinien ten transport dotrzeć jutro. Natomiast w czwartek miasto Lyon przekaże na 

nasze ręce, do przekazania do Lwowa trzy karetki, które mogą wydobywać ludzi z zakleszczonych 

miejsc, ale też mają wyposażenie jak karetki.  

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: jeżeli chodzi o te zerwane współprace 

z Rosją i Białorusią, zostały wysłane stosowne dokumenty, rozumiem, że jest cisza i nie ma odzewu z 

tamtej strony? 

p.o. Kierownika Oddziału Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego  

i Współpracy Międzynarodowej p. Magdalena Nowacka: tak. 
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Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czy zwracamy się do Chin, tam też 

mamy miasto partnerskie? 

p.o. Kierownika Oddziału Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego  

i Współpracy Międzynarodowej p. Magdalena Nowacka: nie zwracamy się. Jeszcze przed 

wybuchem wojny wysłaliśmy dyplomatyczne życzenia i e-maile informujące, że jest nowa obsada w 

oddziale, że się cieszymy, że czekamy na dalszą współpracę, ale nie odpowiedziano nam na to, a już 

po wybuchu wojny żadnej korespondencji nie prowadziliśmy. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czyli tam nie zwracamy się o pomoc? 

p.o. Kierownika Oddziału Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego  

i Współpracy Międzynarodowej p. Magdalena Nowacka: nie. 

 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 4.  Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

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 

 

 


