DPr-BRM-II.0012.16.4.2018

Protokół nr 49/IV/2018
posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 kwietnia 2018 r.,

I. Obecność na posiedzeniu:
członkowie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM
stan - 9
obecnych – 9
Lista 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. Informacja na temat uzyskania przez Miasto Łódź prawa do organizacji EXPO
Horticultural w 2024 roku.
2. Informacja na temat działalności Łódzkiej Organizacji Turystycznej.
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Aneks nr 1 do porządku posiedzenia Komisji:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018.

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 wraz z aneksem został przekazany radnym w
zaproszeniach na posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby punkt z aneksu stał się punktem 1 porządku
posiedzenia, a pozostałe punkty odpowiednio punktami 2 i 3.

Zmieniony porządek obrad:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018.
2. Informacja na temat uzyskania przez Miasto Łódź prawa do organizacji EXPO
Horticultural w 2024 roku.
3. Informacja na temat działalności Łódzkiej Organizacji Turystycznej.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Zapytała, czy są jakieś uwagi do zmienionego porządku obrad Komisji.
Nikt się nie zgłosił.
W związku z brakiem uwag przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak przeszła
do przegłosowania zmienionego porządku obrad.
Komisja w głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku
i „wstrzymujących się” przyjęła zmieniony porządek obrad.

głosów

„przeciw”

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

Ad. pkt.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018 w zakresie
merytorycznych zainteresowań Komisji.
Projekt uchwały referowała dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak.
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę pytań.
Radny p. Władysław Skwarka: czego dotyczy zwiększenie w wysokości 60 tys. zł dla
Łódzkiej Organizacji Turystycznej?
Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: środki zostaną przeznaczone na
składkę członkowską, jest to zwiększenie dla Łódzkiej Organizacji Turystycznej.
Radny p. Władysław Skwarka: jak powołaliśmy ŁOT do życia to była ustalana wysokość
składki. Czy ta składka wzrosła?
P.o. kierownika Oddziału Ekonomicznego w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej
i Turystyki p. Andrzej Basta: składka została zwiększona o 60 tys. zł z przeznaczeniem na
promocję turystyki indywidualnej, którą ŁOT wykona w związku z tym, że przejął także
część zadań, które były realizowane przez Centrum Informacji Turystycznej.
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Radny p. Władysław Skwarka: czy to wynika ze statutu ŁOT?
P.o. kierownika Oddziału Ekonomicznego w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej
i Turystyki p. Andrzej Basta: składkę deklaruje przedstawiciel Miasta każdorazowo na
walnym zgromadzeniu. I tu została zadeklarowana trochę wyższa składka na zwiększenie
zakresu zadań statutowych ŁOT.
Radny p. Władysław Skwarka: bo składkę to już zapłaciliśmy.
P.o. kierownika Oddziału Ekonomicznego w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej
i Turystyki p. Andrzej Basta: składkę dopiero zapłacimy. Mamy 30 dni od walnego
zgromadzenia, które odbyło się 27 marca.
Radny p. Władysław Skwarka: ile zapłacimy w tym roku Łódzkiej Organizacji
Turystycznej?
P.o. kierownika Oddziału Ekonomicznego w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej
i Turystyki p. Andrzej Basta: 700 tys. zł to składka, która została określona w budżecie
Miasta Łodzi na 2018 rok. Teraz dochodzi jeszcze 60 tys. zł, czyli łącznie będzie
to 760 tys. zł.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: chciałem zapytać, dlaczego ta składka
została zwiększona, skoro zakres zadań był znany już w momencie, w którym
powoływaliśmy to stowarzyszenie?
P.o. kierownika Oddziału Ekonomicznego w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej
i Turystyki p. Andrzej Basta: składka została zwiększona z tego powodu, że został
zwiększony zakres o upowszechnianie turystyki indywidualnej. Zwiększyliśmy zakres działań
ŁOT o kolejne zadanie.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę dyskusji.
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji
p. Małgorzata Bartosiak przeszła do głosowania.
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i 1 głosem
„wstrzymującym
się”
pozytywnie
zaopiniowała
projekt
uchwały
opisany
w druku nr 114/2018 – w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Ad. pkt. 2. Informacja na temat uzyskania przez Miasto Łódź prawa do organizacji
EXPO Horticultural w 2024 roku.
Informację przedstawił dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert
Kolczyński: Łódź otrzymała prawo do organizacji EXPO Horticultural w 2024 roku. Był to
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pierwszy etap procedury przyznawania tych praw. Przypomnę, że międzynarodowa
organizacja zrzeszająca szkółkarzy i organizacja zajmująca się zielenią, czyli IPHA przyznała
prawa do organizacji tego wydarzenia. Jeżeli chcielibyśmy, żeby ta wystawa była
organizowana pod brandingiem EXPO, w kolejnym kroku na następnym etapie ten wybór
musi być zatwierdzony przez Biuro Wystaw Międzynarodowych. Jest to procedura formalna,
ale nie zmienia to faktu, iż na tym etapie potrzebujemy jeszcze akceptacji strony rządowej z
uwagi na fakt, że członkami organizacji wystaw międzynarodowych są państwa a nie miasta.
Miasto wystąpiło do rządu RP z wnioskiem o poparcie tej kandydatury. Z sygnałów, jakie do
nas docierają ta propozycja spotkała się z pozytywnym odbiorem, niemniej jednak czekamy
na ostateczne stanowisko strony rządowej i liczymy, że będzie ono pozytywne. Tym samym
rząd RP będzie mógł złożyć list intencyjny w tej sprawie do BIE. Posiedzenia ogólne BIE
odbywają się w czerwcu i listopadzie każdego roku. Najbliższe odbędzie się niebawem.
Agenda tych spotkań jest autonomiczna, nie wiemy czy uda się ten punkt wprowadzić na
posiedzenie czerwcowe, czy może dopiero listopadowe. Niemniej jednak tego potwierdzenia
oczekiwalibyśmy w tym roku. Jeżeli chodzi o kolejne kroki, które są niezbędne do podjęcia,
pragnę przypomnieć, że procedura formalnego ubiegania się wymagała złożenia aplikacji ze
strony Miasta, która jest aplikacją formalnie mniej złożoną niż aplikacja, która była składana
w pierwszym naszym kroku starań o EXPO w 2022 roku, dlatego też nie opracowywaliśmy
szerokiego studium wykonalności realizacji tej wystawy i ten krok jest przed nami. W
związku z tym w najbliższym czasie chcielibyśmy prosić Radę Miejską o wygospodarowanie
odpowiednich środków w budżecie celem rozpisania postępowania przetargowego.
Rozesłaliśmy zapytania szacunkowe, ofertowe, ale na dziś jeszcze nie wiemy, jakie byłyby to
koszty. Jak zrobimy rozeznanie rynku będziemy mogli mówić o kwotach, które byłyby
niezbędne dla tego rodzaju opracowania. Jednocześnie w ramach projektów pilotażowych,
przygotowania tej wystawy i promocji, Miasto powinno realizować inwestycje związane z
zielenią w terenach towarzyszących, nie powinniśmy skupiać się jedynie, zresztą taka jest
idea organizacji tego EXPO, na terenie wystawy, który został wyznaczony, czyli Park Baden
Powella i Park 3 – maja oraz terenach przy ul. Konstytucyjnej. Ta wystawa w tej idei, jak
została rozpisana nasza kandydatura zakłada promieniste angażowanie ruchu turystów z
terenu wystawy w inne przestrzenie miejskie, pokazywanie naszego dziedzictwa kulturowego,
ale także naszych wspaniałych parków i terenów zielonych. Powinniśmy przez ten czas, który
pozostał nam do rozpoczęcia wystawy, te tereny także zmieniać i przygotowywać.
Pamiętajmy o tym, że w ramach rewitalizacji obszarowej realizujemy dużo nasadzeń zieleni
w ramach przestrzeni miejskiej, ale jednocześnie przygotowując się do EXPO będziemy
zmieniać kolejne tereny, które mogłyby służyć mieszkańcom i poprawiać jakość życia w
Mieście. Jest wiele pomysłów na to, w jaki sposób można tą przestrzeń miejską zmieniać, jak
choćby aranżacja ogrodów wertykalnych, robienie zielonych ścian, budowa parków
kieszonkowych jak np. na Polesiu.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę pytań.
Radny p. Władysław Skwarka: czy wysłaliśmy wniosek na Nowogrodzką?
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: żaden organ
władzy publicznej nie znajduje się na Nowogrodzkiej.
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Radny p. Władysław Skwarka: czyli nie wysłaliśmy. To błąd. Chciałbym spytać, czy
sytuacja, jeśli chodzi o organizację EXPO jest podobna jak do małego EXPO, czyli powołanie
spółki przez Państwo.
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: jeżeli chodzi o
model organizacyjny tej wystawy odpowie nam na to studium wykonalności, które
opracujemy. Należy przypuszczać, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby
powołanie spółki.
Radny p. Władysław Skwarka: czy to my powołujemy, czy Skarb Państwa?
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: jeżeli chodzi o
kwestię organizacyjną i zaangażowanie poszczególnych stron to odpowiedź na to pytanie jest
przed nami. Przed nami jest decyzja rządu odnośnie poparcia tej inicjatywy i zaangażowania
się formalnego i finansowego. Ponadto przed nami jest opracowanie modelu funkcjonowania
tej wystawy, gdzie odpowie nam na to studium wykonalności. Dopóki nie poznamy
odpowiedzi na te dwa pytania, nie jestem w stanie odpowiedzieć Panu radnemu.
Radny p. Władysław Skwarka: w tamtym roku Łódź otrzymała statuetkę Lodołamacza dla
przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym. 11 maja w Pałacu Prezydenckim
odbieramy następną nagrodę dotyczącą obiektu EC- 1, jako najlepszego obiektu w kraju,
który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W Europie czy na świecie tendencja
w chwili obecnej jest taka, że tam gdzie Miasto jest przyjazne osobom niepełnosprawnym,
tam jest bardzo duże zrozumienie władz do tego, żeby np. ktoś tu przyjechał. Chodzi
o wykorzystanie promocyjne tych dwóch wyróżnień, bo są to bardzo prestiżowe nagrody.
Nagrodę Lodołamacza dostaje wyłącznie jedna organizacja w kraju. Druga nagroda jest
również elementem promującym nasze Miasto. Myślę, że warto przy promowaniu Zielonego
EXPO pokazać, iż Łódź jest laureatem takich prestiżowych nagród. To pokaże, że Łódź jest
przyjazna osobom niepełnosprawnym.
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: oczywiście
odnotujemy tę uwagę. Jest to bardzo słuszny kierunek myślenia i będziemy wykorzystywać
wszelkie możliwe środki do reklamowania idei EXPO jak i promowania naszego Miasta.
Z pewnością to uwzględnimy.
Radny p. Władysław Skwarka: w całej Europie Zachodniej kwestia osób
niepełnosprawnych jest wyznacznikiem cywilizacji danego kraju. Jeżeli istnieje przestrzeń
przyjazna osobom niepełnosprawnym mówi się, że jest to kraj cywilizowany.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: jeżeli faktycznie byśmy się mieli
zmobilizować i żeby ta decyzja miała zapaść w czerwcu, to kiedy byśmy musieli spodziewać
się odpowiedzi rządu polskiego?
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: to nie jest tak, że
jesteśmy związani jakimś sztywnym terminem. Jeżeli nie będziemy gotowi, aby ten temat
postawić na zgromadzeniu ogólnym w czerwcu, to spokojnie możemy zrobić to w listopadzie.
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Jednak im szybciej będziemy mieli pozytywne stanowisko strony rządowej tym szybciej
będziemy mogli przystąpić do zdwojonych prac nad projektem. W związku z tym
oczekujemy, że to stanowisko będzie szybciej niż później. Natomiast też chciałbym tutaj
zaznaczyć, że nawet jeżeli będziemy gotowi w czerwcu prezentować to na zgromadzeniu
generalnym BIE to być może nie uda nam się wcisnąć w agendę tej organizacji. Więc też nie
ma jakiegoś silnego ciśnienia, że to koniecznie musi być czerwiec, bo być może nie z naszej
winy będzie to listopad.
P.o. kierownika Oddziału ds. EXPO w Wydziale ds. Zarządzania Projektami p. Maciej
Riemer: BIE ma swoją procedurę weryfikacyjną aplikacji. To nie jest tak, że my możemy
przyjść w dowolnej chwili i poprosić o akceptację. Ta druga organizacja też musi nas
sprawdzić, musi sprawdzić, czy projekt jest wykonalny. To może wszystko potrwać
niezależnie od tego czy wszystkie dokumenty będą przygotowane.
Radny p. Władysław Skwarka: czy wadium już wpłaciliśmy?
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: tak. Wadium było
niezbędne na etapie aplikowania i przyznawania praw przez IPHA.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: jak rozumiem Łódź jako Miasto wystąpiło już do rządu o
takie wsparcie, o taką formalną zgodę? Jeśli tak, to kiedy wystąpiliśmy?
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: wystąpiliśmy
zanim otrzymaliśmy prawa do organizacji. Wystąpiliśmy w momencie, w którym pojawiła się
taka idea. Wystąpiliśmy do premiera rządu RP zanim ogłosiliśmy oficjalnie, publicznie, że
będziemy tę aplikację składać.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: kiedy to było?
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: oficjalnie
pisemnie w lutym tego roku. Oczywiście ze stroną rządową także prowadziliśmy rozmowy
przedstawiając im tę koncepcję. Również wcześniej te rozmowy wstępne odbywały się zaraz
po nieudanym dla nas głosowaniu w listopadzie. Sygnalizowaliśmy wtedy, że warto byłoby
iść krok na przód i kolejne pomysły przedstawialiśmy, w tym także ten. Następnie to
sformalizowaliśmy jeszcze przez składaniem oficjalnie naszej aplikacji. Ponadto
zapraszaliśmy stronę rządową do udziału zarówno w misji ewaluacyjnej, która była kontrolnie
przed głosowaniem na zjeździe, zapraszaliśmy także do udziału w zgromadzeniu generalnym
IPHA, które było w Melbourne podczas przyznawania praw.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy skutecznie zaprosiliśmy? Czy była odpowiedź
pozytywna, czy była reprezentacja rządowa na którymś z tych wydarzeń?
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami p. Robert Kolczyński: strona rządowa
nie znalazła możliwości czasowych, aby pojawić się na tych wydarzeniach, co przyjęliśmy.
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Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę dyskusji.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: czas leci, zgłoszenie już jest. Wiemy, że po naszej stronie
jest wszystko wykonane. Po stronie tej instytucji, która ma możliwość decydowania o tym,
także jest to wykonane, bo decyzja właściwie zapadła. Teraz rozumiem, że potrzebny jest
silny ludzki lobbing parlamentarzystów, żeby rząd zechciał nas wesprzeć. Jak rozumiem,
teraz wszystko w rękach rządu, dlatego musimy się temu bacznie przyglądać.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: myślę, że na pewno tak. Chciałabym
jeszcze poinformować, że w 2022 roku odbędą się w Łodzi Europejskie Igrzyska
Akademickie.

Ad. pkt. 3. Informacja na temat działalności Łódzkiej Organizacji Turystycznej.
Prezentację obrazującą działalność łódzkiej Organizacji turystycznej przedstawił prezes ŁOT
p. Tomasz Koralewski.
Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę pytań i dyskusji.
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak
zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:

Przewodnicząca Komisji

Sekretarz Komisji
Aneta Michalak

Małgorzata Bartosiak
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