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Protokół Nr 11/VIII/2019 

posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych 

obecnych   - 10 radnych 

nieobecnych   -  1 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 protokołu nr 10/VII/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do 
projektu pn. euPOLIS, współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 - druk nr 202/2019. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do 
projektu pn. T-Factor, współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 - druk nr 201/2019. 

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. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia przez aklamację. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 10/VII/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został przesłany radnym pocztą elektroniczną. 
Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół nr 10/VII/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku. 
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 10/VII/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku. 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta 
Łodzi do projektu pn. euPOLIS, współfinansowanego ze środków Programu 
Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 - druk nr 202/2019. 

Zastępca Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji p. Sławomir Granatowski przedstawił projekt 
uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czy partnerami są uczelnie? 

Zastępca Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji p. Sławomir Granatowski: uczelnie zagraniczne 
i przedsiębiorstwa. Udział w projekcie potwierdził Uniwersytet Warszawski. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: dlaczego nie uczelnie łódzkie? 

p.o. Kierownika Oddziału w Biurze ds. Rewitalizacji p. Joanna Brzezińska: uczestniczyłam 
w przygotowaniu wkładu do wniosku o dofinansowanie w tym projekcie. Co do zasady dostaliśmy 
zaproszenie do tego projektu od jego lidera Imperial College of Londyn i to jest główna uczelnia, która 
ma funkcję koordynacyjną i jej dorobek naukowy i pozycja wzmacnia całe partnerstwo i daje duże 
szanse na pozyskanie dofinansowania i to koordynator w dużej mierze razem z partnerami montuje 
podstawowy szkielet partnerstwa, my nie mieliśmy wpływu na to żeby móc doprosić kogoś po naszej 
stronie. To, kogo udało nam się po naszej stronie zaangażować to Instytut Hydrolologii PANRC 
w Łodzi. 

Radny p. Mikołaj Stefanowski: jakie innowacyjne rozwiązania będą wprowadzane w Łodzi? Czy to 
już wiadomo? Czy też jest to dopiero w fazie projektu? 

Zastępca Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji p. Sławomir Granatowski: jest to w fazie projektu, ale 
pierwsze założeni to, np: ogród deszczowy, niecka chłonna, która by zbierała wodę opadową, drzewa 
w systemie TREE Trench, zielona ściana z deszczówką, wiec to są na razie pierwsze propozycje, 
ponieważ nie wiemy, jaki będzie tego koszt. Musimy te rozwiązania dobrać do budżetu, który będzie 
przeznaczony na te inwestycje. 

Radny p. Mikołaj Stefanowski: kiedy będziemy wiedzieli jak ten projekt docelowo będzie wyglądał 
i kiedy prace będą mogły ruszyć? 

p.o. Kierownika Oddziału w Biurze ds. Rewitalizacji p. Joanna Brzezińska: co do zasady termin 
nadsyłania wniosków mija 4 września br. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić na przełomie 2019 i 2010 
roku więc będziemy wtedy wiedzieć czy nam przyznano dofinansowanie. Umowa podpisana powinna 
być około marca 2020 roku i w tym momencie projekt rusza. Patrząc na harmonogram projektu który 
zakłada trzy i pół roku trwania tegoż, przez pierwszy rok ma miejsce projektowanie inwestycji, wtedy 
też wespół z partnerami w sposób partycypacyjny będziemy już docelowo planować te inwestycję i 
dowiemy się wtedy dokładnie jakiego typu rozwiązania praktycznie będziemy wdrażać i jak ogłosimy 
przetarg na wykonawstwo to dowiemy się jaki jest szacowany koszt pojedynczych rozwiązań.  

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. euPOLIS, współfinansowanego ze środków Programu 
Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 - druk nr 202/2019. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta 
Łodzi do projektu pn. euPOLIS, współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 - druk nr 202/2019. 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta 
Łodzi do projektu pn. T-Factor, współfinansowanego ze środków Programu 
Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 - druk nr 201/2019. 

Zastępca Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji p. Sławomir Granatowski przedstawił projekt 
uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: ponieważ tu mamy do czynienia z 
Horyzontem 2020 czyli projektem inwestycyjnym, to na czym polegają inwestycje? 

p.o. Kierownika Oddziału w Biurze ds. Rewitalizacji p. Joanna Brzezińska: w tym przypadku to 
nie jest projekt inwestycyjny, bo nie zostaliśmy zaproszeni do roli partnera wdrożeniowego. Tu 
partnerstwo jest trochę inaczej ukształtowane, tu są miasta pilotażowe, które mają większe środki na 
wdrożenie, my dostaniemy nieco niższe środki, bo stricte takie wdrożenia infrastrukturalnego nie ma, 
to będzie wymiana raczej dobrych praktyk, wiedzy i dzielenie się naszymi doświadczeniami. Co do 
zasady ten konkurs dotyczy zazieleniania gospodarki i tutaj celem projektu jest podzielenie się 
doświadczeniami z procesu rewitalizacji. Lider tego projektu założył i do partnerstwa zaprosił dużo 
więcej miast aniżeli to miało miejsce w projekcie, o którym opowiadałam wcześniej, bo tutaj jest 
takich miast dziesięć. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. T-Factor, współfinansowanego ze środków Programu 
Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 - druk nr 201/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta 
Łodzi do projektu pn. T-Factor, współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 - druk nr 201/2019. 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków 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 


