
DPr-BRM-II.0012.12.11.2019 

Protokół Nr 13/XII/2019 

posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   -  8 radnych 

nieobecnych   -  2 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 12/XI/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 
364/2019 w obszarze: 

• Biura Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń, 

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, 

• Wydziału ds. Zarządzania Projektami, 

• Wydziału Kultury. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2020 – 2040 – druk nr 365/2019 w obszarze merytorycznych zainteresowań Komisji. 

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 12/XI/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. 

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół nr 12/XI/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 12/XI/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku. 

Przewodnicząca zaproponowała, aby pkt 2 i pkt 3 procedować łącznie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła propozycję łącznego procedowania pkt 2 i pkt 3. 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok - druk nr 
364/2019 w obszarze: 

• Biura Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń, 

• Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, 

• Wydziału ds. Zarządzania Projektami, 

• Wydziału Kultury. 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2020 – 2040 – druk nr 365/2019 w obszarze merytorycznych zainteresowań 
Komisji. 

 

Biuro Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń  

Dyrektor Biuro Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss przedstawił informację (str. 182, druk 
nr 364/2019 oraz WPF) 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: łączna kwota w porównaniu z rokiem 
ubiegłym wzrosła czy zmalała? 

Dyrektor Biuro Promocji i Nowych Mediów p. Łukasz Goss: ta kwota zmalała, w tym momencie 
promocja musi ustąpić miejsca ważniejszym wydatkom w mieście.  

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski przedstawił informację. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: wymienił pan imprezy, rozumiem, że 
Festiwalu Transatlantyk w kolejnym roku nie będzie. 

Dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń p. Maciej Łaski: w planie budżetowym nie 
przewidujemy.  

Jeszcze planujemy jedno wydarzenie w ramach urodzin Łodzi w ostatni weekend lipca w kwocie 
1 000 000 zł, ale na szczegóły jest jeszcze za wcześnie. 

Więcej pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 
rok - druk nr 364/2019 w obszarze Biura Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum 
Wydarzeń. 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 
2020 rok - druk nr 364/2019 w obszarze Biura Promocji i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum 
Wydarzeń. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2040 – druk nr 365/2019 w obszarze Biura Promocji 
i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2040 – druk nr 365/2019 w obszarze Biura Promocji 
i Nowych Mediów wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń. 

 

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa przedstawił informację (str. 187, 188, 189 druk nr 364/2019 oraz WPF) 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czy zmieniła się kwota na 
poszczególne zadania z porównaniem z rokiem 2019? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: nie zmieniła się.  

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: proszę o rozwiniecie informacji na 
temat działań współpracy z wyższymi uczelniami. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: środki przeznaczone zostaną m.in. na organizację uroczystego otwarcia Juwenaliów 
2020 oraz na realizację kampanii promocyjnych oraz eventów zachęcających do studiowania w Łodzi. 

Istotna zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na przyznawane stypendia. Również cele: promocja 
ośrodka akademickiego, jest to jedno z działań, które będziemy realizować w ramach programu 
unijnego. W tym roku zrealizowaliśmy nowy festiwal Dysonanse i on będzie kontynuowany, jeżeli 
zostanie nam przyznane kolejne dofinansowanie unijne.  

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czy planujecie działania mające na 
celu zachęcanie młodych ludzi, nie tylko z Łodzi do studiowania w naszym mieście?  

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
p. Mateusz Sipa: tak, zawsze filozofią działania było to żeby zachęcać ludzi spoza Łodzi do 
studiowania w Łodzi. 

Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Lidia Fazekas: 
oprócz tego planujemy działania z Chinami, w przyszłym roku w ramach pięciolecia współpracy 
z miastem Chengdu chcemy zaprosić przedstawicieli uczelni naszych trzech miast partnerskich z Chin. 
Już pierwsze rozmowy odbywały się w tym roku i w przyszłym roku planujemy taką wizytę studyjną 
uczelni Chengdu, Kantonu i Tianjin, właśnie po to żeby zachęcić ich do przyjazdu do nas. Już są 
pewne sukcesy, bardzo dużo chińskich studentów studiuje u nas na letniej szkole Uniwersytetu 
Łódzkiego i widzimy z roku na rok coraz więcej studentów z Chin.  
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Więcej pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 
rok - druk nr 364/2019 w obszarze Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 
2020 rok - druk nr 364/2019 w obszarze Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Międzynarodowej. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2040 – druk nr 365/2019 w obszarze Biura Rozwoju 
Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2040 – druk nr 365/2019 w obszarze Biura Rozwoju 
Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. 

 

Wydział ds. Zarządzania Projektami 

p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu przedstawił informację (str. 223, 367 druk nr 
364/2019 oraz WPF) 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: coś więcej na temat prezentacji 
w Dunaju. 

p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu: w tej chwili są trudności z uzgodnieniem 
z gestorem pawilonu polskiego. PAIH przygotowuje pawilon polski i jak będziemy mieli jego finalny 
projekt i propozycję jak możemy uczestniczyć i pokazywać się wewnątrz pawilonu to będę mógł 
podać szczegóły. Poza tym ten projekt mamy współprowadzony z Urzędem Marszałkowskim, który to 
Urząd odpowiada za wizyty gospodarcze. Szczegóły będę w stanie podać w kwietniu, maju. Expo 
rozpoczyna się w październiku, trwa pół roku. Koncentrację działań promocyjnych planujemy w 
lutym 2021 roku, stąd gro wydarzeń obstawiam na rok 2021, a w roku 2020 raczej przygotowanie 
koncepcyjne i zgromadzenie materiałów do projektów, jeżeli byłyby niezbędne, a szczegóły myślę, że 
będę mógł przedstawić w kwietniu, maju. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: czy może być tak, że w ogóle nie 
będzie zgody na to żebyśmy się mogli pokazać? 

p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu: zgoda i wola jest, nawet jest presja żeby Łódź 
i region był obecny w pawilonie narodowym, natomiast budowa pawilonu ma opóźnienie 
kilkumiesięczne i brak jest konkretów co do aranżacji przestrzeni, stąd musimy czekać. 

Więcej pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 
rok - druk nr 364/2019 w obszarze Wydziału ds. Zarządzania Projektami. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 
2020 rok - druk nr 364/2019 w obszarze Wydziału ds. Zarządzania Projektami. 
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2040 – druk nr 365/2019 w obszarze Wydziału ds. 
Zarządzania Projektami. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2040 – druk nr 365/2019 w obszarze Wydziału ds. 
Zarządzania Projektami. 

 

Wydział Kultury 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska  przedstawiła informację (str. od 
288 do 293, 376, 377, 431 druk nr 364/2019, w WPF nie ma zadań) 

Pytania i dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: jeżeli są przeznaczone środki na 
promocję jakiegoś wydarzenia kulturalnego i one są zapisane w państwa Wydziale, to czy w jakiś 
sposób współpracujecie z Biurem Promocji? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska : współpracujemy z Biurem 
Prasowym.  

Więcej pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 
rok - druk nr 364/2019 w obszarze Wydziału Kultury. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 
2020 rok - druk nr 364/2019 w obszarze Wydziału Kultury. 

 

Ad pkt 3. Sprawy różne i wniesione. 

Radna p. Paulina Setnik: wiem o jednym bardzo fajnym wydarzeniu, które będzie organizowane 
w Łodzi i będzie miało patronat Prezydenta Miasta Łodzi. Czy jeżeli rzeczywiście ten patronat będzie 
to możemy zaprosić organizatorów na posiedzenie? 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: ale jak nie jest finansowane przez 
miasto to chyba nie jest w obszarze naszych zainteresowań. Zastanowimy się, ale raczej pytamy 
o kwestie związane z budżetem miasta. 

Planuję, abyśmy na Komisji w styczniu lub lutym posłuchali o współpracy miast partnerskich, jakie są 
najbliższe plany na 2020 rok. 

Radny p. Mikołaj Stefanowski: na pewno tych imprez w przeciągu roku jest dużo gdzie miasto jest 
partnerem natomiast nie zawsze informacja o imprezie dochodzi do radnych. Nie mówię 
o zaproszeniach, ale chociaż informacja o wydarzeniu mogłaby być przesyłana na adres meilowy.  

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: uważam, że powinniśmy wiedzieć 
o takich wydarzeniach i brać w nich udział. 
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Proponuję wysłać pismo do komórek organizacyjnych UMŁ, które organizują wydarzenia, żeby 
informowały na bieżąco członków Komisji Promocji o nadchodzących imprezach i przekazywały 
zaproszenia. Powinniśmy na tych imprezach się pojawiać, aby wiedzieć, o czym później rozmawiamy.  

 

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 


