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Protokół nr 1/XI/2018 

 
posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 29 listopada 2014 r. 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM 
stan - 12 
obecnych – 11 

 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
 
II. Proponowany porządek obrad: 
 

1.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 

3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 

            c/ głosowanie 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski powitał radnych i złożył 
im gratulacje z okazji wyboru do Rady Miejskiej w Łodzi, następnie otworzył inauguracyjne 
posiedzenie Komisji. Zaproponował przyjęcie porządku dziennego posiedzenia, zgodnie  
z opisanym w zawiadomieniach o dzisiejszym spotkaniu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski podkreślił jak ważna jest 
współpraca Łodzi z partnerami zagranicznymi, promocja wizerunku Łodzi w kraju i za 
granicą. Poinformował, że z ramienia Prezydium Rady Miejskiej będzie ściśle współpracował 
z Komisją.  Zapytał, czy są uwagi do porządku posiedzenia Komisji.  
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W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin 
Gołaszewski przeszedł do realizacji proponowanego porządku obrad. 

 

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski poprosił radnych 
o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Promocji Miasta 
i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi  

Radna p. Paulina Setnik zgłosiła do pełnienia ww. funkcji kandydaturę  
radnej p. Moniki Malinowskiej-Olszowy i uzasadniła zgłoszenie tej kandydatury.  
Poinformowała, że Pani radna w poprzedniej kadencji była Wiceprzewodniczącą i wie jak 
przebiegają prace w Komisji i doskonale sobie poradzi pełniąc tą funkcję.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski zapytał, czy radni 
zgłaszają inne kandydatury do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji? 

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski zapytał kandydatkę,  
czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radna p. Monika Malinowska-Olszowy powiedziała, że wyraża zgodę do pełnienia funkcji 
Przewodniczącej Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski poprosił kandydatkę 
o prezentację. 

Radna p. Monika Malinowska-Olszowy podziękowała za zaufanie i nominację. 
Poinformowała, że przez ostatnią kadencję pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej i aktywnie 
uczestniczyła w życiu promocji miasta. Interesowała się wszystkimi aspektami, które tego 
obszaru dotyczą, również wykształcenie jest z tym związane. Pracę doktorską napisała ze 
Strategii marki – czyli kwestiami związanymi z promocją. Radna dodała, że w jej 
publikacjach można znaleźć artykuły na temat budowania marki regionalnej, co w kontekście 
budowania wizerunku miasta jest niezwykle istotne. Przez wiele lat pełniła funkcję 
pełnomocnika Dziekana ds. promocji na uczelni. Obecnie, jako Prodziekan zajmuje się 
promocją Wydziału. Zdaniem radnej kwalifikacje jej, będą jak najbardziej przydatne 
w  pracach komisji i mogą mieć znaczący wkład w rozwój miasta w tym zakresie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski zapytał, czy są pytania 
do kandydata.  

W związku z brakiem pytań do kandydata Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi 
p. Marcin Gołaszewski poddał pod głosowanie kandydaturę radnej p. Moniki Malinowskiej-
Olszowy na funkcję przewodniczącej Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej 
Rady Miejskiej. 
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W głosowaniu: przy 10 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się radna  
p. Monika Malinowska-Olszowy została wybrana na funkcję przewodniczącej Komisji 
Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM. 

Kandydatka nie brała udziału w głosowaniu. 

Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

Dalsze prowadzenie obrad przejęła nowowybrana Przewodnicząca Komisji  
p. Monika Malinowska-Olszowy. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała radnym za okazane zaufanie i jednomyślny wynik 
głosowania nad wyborem jej osoby do objęcia funkcji Przewodniczącej Komisji. To duże 
wyróżnienie, a jednocześnie zobowiązanie do rzetelnej i wydajnej pracy na rzecz Miasta. 

Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy przystąpiła do dalszej realizacji 
porządku obrad i poprosiła radnych o zgłaszanie propozycji, co do ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Komisji. Przewodnicząca z uwagi na liczny skład Komisji, która 
będzie ważnym elementem strategii rozwoju miasta, zaproponowała, aby w składzie 
prezydium zasiadało dwóch wiceprzewodniczących.  

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy zapytała, czy radni zgłaszają 
inne propozycje w tym zakresie? 

Radni nie zgłosili innych propozycji. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy poddała pod głosowanie 
propozycję, aby w Prezydium Komisji zasiadało dwóch wiceprzewodniczących.  

W głosowaniu, jednomyślnie ustalono, że w Prezydium Komisji będzie zasiadać dwóch 
wiceprzewodniczących.  

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy poprosiła o zgłaszanie 
kandydatów do objęcia funkcji Wiceprzewodniczących Komisji. 

Radna p. Paulina Setnik zaproponowała powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji 
Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej R.M. w Łodzi - radnej p. Małgorzacie 
Moskwie-Wodnickiej. Pani radna w poprzedniej kadencji pełniła funkcję 
wiceprzewodniczącej i zdobyte doświadczenie będzie pomocne w pracach prezydium, jak 
również jej cechy charakteru będą bardzo przydatne dla osoby, która zasiada w prezydium 
Komisji i ją współtworzy. 

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, jako drugą kandydaturę zgłosiła radną 
p. Emilię Susniło-Gruszkę. Jest to nowo wybrana radna, ale z pewnością poradzi sobie  
z pracą w prezydium Komisji.   
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Kandydaci radna p. Małgorzata Wodnicka – Moskwa oraz radna p. Emilia Susniło-
Gruszka wyraziły zgodę na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczących Komisji Promocji 
Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy poprosiła kandydatów  
o zaprezentowanie się.  

Radna p. Małgorzata Wodnicka – Moskwa poinformowała, że w poprzedniej kadencji 
pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji. W karierze zawodowej również miała do 
czynienia z promocją miasta, obserwując to od drugiej strony. Radna wyraziła nadzieję,  
że będzie wsparciem dla prezydium. 

Radna p. Emilia Susniło-Gruszka podziękowała za rekomendację na funkcję 
wiceprzewodniczącej, prezentując się poinformowała, że z wykształcenia jest geografem, 
współpracuje z organizacją pozarządową AIESEC. Zdaniem radnej kwalifikacje jej, będą jak 
najbardziej przydatne w  pracach komisji i mogą mieć znaczący wkład w rozwój miasta 
w tym zakresie. 

Radni nie zgłosili pytań do kandydatów do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Komisji 
Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi. 

W związku z brakiem pytań do kandydatów przewodnicząca Komisji p. Monika 
Malinowska-Olszowy poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Małgorzaty Moskwy - 
Wodnickiej  na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Promocji Miasta i Współpracy 
zagranicznej R.M. w Łodzi. 

W głosowaniu: przy 10 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się  
radna Małgorzata Moskwa - Wodnicka została wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącej 
Komisji Promocji Miasta i Współpracy zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi. 

Kandydatka nie brała udziału w głosowaniu. 

W dalszej kolejności przewodnicząca Komisji  p. Monika Malinowska-Olszowy poddała 
pod głosowanie kandydaturę radnej p. Emilii Susniło-Gruszki na funkcję 
Wiceprzewodniczącej Komisji Promocji Miasta i Współpracy zagranicznej Rady Miejskiej 
w Łodzi. 

 W głosowaniu: przy 10 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się  
radna p. p. Emilia Susniło-Gruszka została wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej 
Komisji Promocji Miasta i Współpracy zagranicznej R.M. w Łodzi. 

Kandydatka nie brała udziału w głosowaniu. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy poprosiła wiceprzewodniczące 
o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Przewodnicząca Komisji pogratulowała radnym, 
wybranym do pełnienia funkcji wiceprzewodniczących Komisji i wyraziła zadowolenie, 
że jako przewodnicząca będzie miała w swojej pracy silne wsparcie tak miłych osób. 

Ad. 6. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

Przewodnicząca Komisji p. p. Monika Malinowska-Olszowy zasugerowała, aby stałym 
terminem spotkań Komisji był poniedziałek - godz. 14.30, tak żeby nie kolidować 
z posiedzeniami innych Komisji. 

Nikt nie wniósł uwag. 
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Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska-Olszowy jako termin kolejnego 
posiedzenia zaproponowała 10 grudnia 2018 r. o godz. 14.30. 

Przewodnicząca Komisji p. p. Monika Malinowska-Olszowy podziękowała zebranym za 
uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady 
Miejskiej w Łodzi, które w tym miejscu uznała za zamknięte. 

 

Na tym protokół zakończono. 

        

 

Protokół sporządziła:      Przewodnicząca Komisji 

       

        Monika Malinowska-Olszowy 

 

 

 


