
 
DPr-BRM-II.0012.16.16.2017 

 
 

Protokół nr 45/XII/2017 
 

posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej  
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 11 grudnia 2017 r.,  
 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM 
stan - 10 
obecnych – 8 

• radny p. Bartosz Domaszewicz  – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Władysław Skwarka - – nieobecny nieusprawiedliwiony 

 
 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu. 

 
II. Proponowany porządek obrad: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie: 

•••• Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki, 

•••• Łódzkiego Centrum Wydarzeń, 

•••• Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, 

•••• Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, 

•••• Wydziału Kultury. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 422/2017 w zakresie 
ww. jednostek organizacyjnych UMŁ. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
III. Przebieg posiedzenia. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła posiedzenie. Przewodnicząca 
przypomniała, że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach  
na posiedzenie.  
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Zapytała, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad Komisji. 

Nikt się nie zgłosił. 

W związku z brakiem uwag przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak przeszła  
do głosowania zaproponowanego porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła proponowany porządek obrad.  

Wobec powyższego przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak przeszła  
do realizacji zaproponowanego porządku obrad. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie: 

•••• Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki,  

•••• Łódzkiego Centrum Wydarzeń, 

•••• Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, 

•••• Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, 

•••• Wydziału Kultury. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
422/2017 w zakresie ww. jednostek organizacyjnych UMŁ. 

 

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki 

P. o. z-cy dyrektora p. Bogna Witkowska przedstawiła informację na temat budżetu Biura 
Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki.    

Budżet Biura stanowi załącznik nr 5 do protokołu.    

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji  
p. Małgorzata Bartosiak przeszła do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, 2 głosami przeciw i brakiem głosów wstrzymujących 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 421/2017 w zakresie 
Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki.  

 

Łódzkie Centrum Wydarzeń 

Dyrektor ŁCW p. Izabela Zbonikowska przedstawiła informację na temat budżetu 
Łódzkiego Centrum Wydarzeń.  

Budżet ŁCW stanowi załącznik nr 6 do protokołu.   
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Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji  
p. Małgorzata Bartosiak przeszła do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosami za, 2 głosami przeciw i brakiem głosów wstrzymujących 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 421/2017 w zakresie 
Łódzkiego Centrum Wydarzeń. 

 

Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, 

Z-ca dyrektora p. Monika Karolczak przedstawiła informację na temat budżetu Biura 
Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą  

Budżet Biura stanowi załącznik nr 7  do protokołu.  

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji  
p. Małgorzata Bartosiak przeszła do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosami za, brakiem głosów przeciw  i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 421/2017 w zakresie Biura 
Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosami za, brakiem głosów przeciw  i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 422/2017 w zakresie Biura 
Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą. 

 

Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

Z-ca dyrektora p. Beata Strzelecka przedstawiła informację na temat budżetu Biura 
Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej. 

Budżet Biura stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji  
p. Małgorzata Bartosiak przeszła do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosami za, brakiem głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 421/2017 w zakresie Biura 
Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosami za, brakiem głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 422/2017 w zakresie Biura 
Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej. 
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Wydział Kultury 

Dyrektor p. Dagmara Śmigielska przedstawiła informację na temat budżetu Wydziału 
Kultury w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji Promocji. 

Budżet Wydziału stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji  
p. Małgorzata Bartosiak przeszła do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 421/2017 w zakresie 
Wydziału Kultury. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 422/2017 w zakresie 
Wydziału Kultury. 

 

Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia przewodnicząca Komisji 
złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak 
zamknęła posiedzenie Komisji.        

 

 

Protokół sporządziła:                    Przewodnicząca Komisji 

Sekretarz Komisji       

Aneta Michalak                     Małgorzata Bartosiak 

 

 


