
Protokół nr 1/XII/2014 
 

posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej  
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 grudnia 2014 r. 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM 
stan - 13 
obecnych – 13 

 
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 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk  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. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk  zapytał, czy są inne 
uwagi do porządku posiedzenia Komisji.  

W związku z brakiem innych uwag wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł 
Bliźniuk  przeszedł do realizacji proponowanego porządku obrad. 

 

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
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a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk  poprosił radnych  
o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Promocji Miasta  
i Współpracy Zagranicznej R.M. w Łodzi  

Radny p. Jarosław Tumiłowicz zgłosił do pełnienia ww. funkcji kandydaturę  
radnej p. Małgorzaty Bartosiak i uzasadnił zgłoszenie tej kandydatury.  
Radna p. Małgorzata Bartosiak jest długoletnim radnym, z dużym doświadczeniem  
w samorządzie. W poprzedniej kadencji przez długi okres czasu pełniła funkcję 
przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej. Jest sprawdzonym radnym i bardzo dobrą 
koleżanką, z którą bardzo dobrze się współpracuje. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk  zapytał, czy radni 
zgłaszają inne kandydatury do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji? 

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk  zapytał kandydatkę,  
czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak powiedziała, że wyraża zgodę do pełnienia funkcji 
Przewodniczącej Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej.. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk poprosił kandydatkę o 
prezentację. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak podziękowała za zaufanie i nominację. Następnie wyraziła 
zgodę na kandydowanie Poinformowała, że w obszarze, w którym miałaby zajmować się 
Komisja, posiada wykształcenie tj. studia podyplomowe z zarządzania i marketingu.  
Radna dodała również, że w swojej karierze zawodowej współprowadziła agencję 
promocyjno-reklamową, zajmowała się także promocją placówek oświatowych.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk zapytał, czy są pytania do 
kandydata.  

W związku z brakiem pytań do kandydata wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi  
p. Paweł Bliźniuk poddał pod głosowanie kandydaturę radnej p. Małgorzaty Bartosiak  
na funkcję przewodniczącej Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM. 

W głosowaniu: przy 12 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się radna  
p. Małgorzata Bartosiak została wybrana na funkcję przewodniczącej Komisji Promocji 
Miasta i Współpracy Zagranicznej RM. 

 

Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

Dalsze prowadzenie obrad przejęła nowowybrana Przewodnicząca Komisji  
p. Małgorzata Bartosiak. 
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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. Małgorzata Bartosiak 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 trzech wiceprzewodniczących.  

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zapytała, czy radni zgłaszają inne 
propozycje w tym zakresie? 

Radni nie zgłosili innych propozycji. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poddała pod głosowanie propozycję,  
aby w Prezydium Komisji zasiadało trzech wiceprzewodniczących.  

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

 

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poprosiła o zgłaszanie kandydatów do 
objęcia funkcji Wiceprzewodniczących Komisji. 

Radny p. Łukasz Rzepecki zaproponował powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego 
Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej R.M. w Łodzi - radnemu  
p. Sebastianowi Bulakowi.  Jest to nowo wybrany radny, ale z pewnością poradzi sobie  
z pracą w prezydium Komisji.   

Radny p. Władysław Skwarka, jako drugą kandydaturę zgłosił radną p. Małgorzatę 
Wodnicką – Moskwa. Podkreślił, że radna była inicjatorem szeregu akcji promocyjnych, 
zakończonych sukcesem. Posiada również znajomość rynku. Zdaniem radnego kandydatura 
jest bardzo trafiona.  

Radny p. Adam Wieczorek zgłosił kolejną kandydaturę radnej p.Moniki Malinowskiej – 
Olszowy. W ocenie radnego wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydatki będzie 
pomocne w pracach prezydium, jak również jej cechy charakteru będą bardzo przydatne dla 
osoby, która zasiada w prezydium Komisji i ją współtworzy. 
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Kandydaci radny p. Sebastian Bulak, radna p. Małgorzata Wodnicka – Moskwa oraz 
radna p. Monika Malinowska – Olszowy wyrazili zgodę na pełnienie funkcji 
Wiceprzewodniczących Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej R.M. w Łodzi. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poprosiła kandydatów  
o zaprezentowanie się.  

Radny p. Sebastian Bulak oznajmił, że urodził się i mieszka w Łodzi. Tutaj również zdobył 
wyższe wykształcenie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Administracja. Od kilku lat jest 
asystentem posła Parlamentu Europejskiego p. Janusza Wojciechowskiego. Choć radnym jest 
dopiero w tej kadencji, to doświadczenie, jakie zdobył z pewnością przyczyni się dla 
pozytywnego rozwoju miasta.  

Radna p. Małgorzata Wodnicka – Moskwa stwierdziła, że ukończyła studia na Wydziale 
Ochrony Środowiska UŁ oraz dwa kierunki studiów podyplomowych: na Politechnice 
Łódzkiej - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Zrównoważony Rozwój w Przedsiębiorstwie 
Przemysłowym. Na co dzień w pracy spotykała się z zadaniami związanymi z ochroną 
środowiska i pozyskiwaniem funduszy unijnych. 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. Monika Malinowska – Olszowy prezentując się poinformowała,  
że z wykształcenia jest ekonomistą, skończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie 
Łódzkim. Pracę doktorską napisała ze Strategii marki. Radna dodała, że w jej publikacjach 
można znaleźć artykuły na temat budowania marki regionalnej, co w kontekście budowania 
wizerunku miasta jest niezwykle istotne. Radna ukończyła również Szkołę Biznesu w Stanach 
Zjednoczonych na Uniwersytecie w Berkeley. Jest pełnomocnikiem dziekana ds. promocji  
na swoim Wydziale. 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. Pani Małgorzata 
Bartosiak poddała pod głosowanie kandydaturę radnego p. Sebastiana Bulaka na funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji Promocji Miasta i Współpracy zagranicznej R.M. w Łodzi. 

W głosowaniu: przy 11 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się  
radny p. Sebastian Bulak został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Promocji 
Miasta i Współpracy zagranicznej R.M. w Łodzi. 

Kandydat nie brał udziału w głosowaniu. 

W dalszej kolejności przewodnicząca Komisji p. Pani Małgorzata Bartosiak poddała pod 
głosowanie kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwy - Wodnickiej na funkcję 
wiceprzewodniczącej Komisji Promocji Miasta i Współpracy zagranicznej R.M. w Łodzi. 

 W głosowaniu: przy 11 głosach za, braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się  
radna p. Małgorzata Moskwa - Wodnicka została wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej 
Komisji Promocji Miasta i Współpracy zagranicznej R.M. w Łodzi. 



 5

W dalszej kolejności przewodnicząca Komisji p. Pani Małgorzata Bartosiak poddała pod 
głosowanie kandydaturę radnej p. Moniki Malinowskiej - Olszowy na funkcję 
wiceprzewodniczącej Komisji Promocji Miasta i Współpracy zagranicznej R.M. w Łodzi. 

 W głosowaniu: przy 12 głosach za, braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się  
radna p. Monika Malinowska - Olszowy została wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej 
Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej R.M. w Łodzi. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poprosiła wiceprzewodniczących 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. Małgorzata Bartosiak zasugerowała, aby stałym terminem 
spotkań Komisji był poniedziałek - godz. 9.00, tak żeby nie kolidować z posiedzeniami 
Komisji Sportu.  

Nikt nie wniósł uwag. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak jako termin kolejnego posiedzenia 
zaproponowała dzień 22 grudnia b.r. o godz. 9.00. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz zasugerował, że skoro jesteśmy na etapie opiniowania 
budżetu na rok 2015, który winno opiniować się w perspektywie przyjętej i wdrażanej 
Strategii marki i promocji miasta Łódź na lata 2010 -2016, zaproponował, żeby członkowie 
Komisji uzyskali z Biura Promocji pakiet Strategii. Dokument ten będzie pomocny dla 
radnych w przygotowaniu się do dyskusji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk zwrócił uwagę, że zaopiniowanie 
budżetu miasta na rok 2015 przez poszczególne komisje, winno nastąpić do 29 grudnia b.r., 
zatem wyznaczenie terminu na 22 grudnia b.r. spowoduje, że będzie to tylko jedno 
posiedzenie na zaopiniowanie budżetu. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pozostawił do 
rozważenia, czy nie należy pozostawić sobie w rezerwie jeszcze jeden termin. Jednocześnie 
stwierdził, że być może jedno posiedzenie komisji w tym celu wystarczy. 

Jako kolejną sugestię wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zgłosił, aby Komisja położyła 
nacisk na sprawę dotyczącą współpracy miasta z miastami partnerskimi. Dodał, że mamy 
miasta partnerskie, ale relacje utrzymywane są na bardzo ogólnym poziomie. Warto w tej 
kadencji przyjrzeć się temu, jak wygląda współpraca pomiędzy miastami partnerskimi i gdzie 
poszukać nowych kierunków współpracy. Podkreślił, że mówiąc o tej Komisji często 
zapomina się, że jest to nie tylko Komisja Promocji Miasta, ale też Współpracy Zagranicznej. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz zwrócił uwagę, iż w V kadencji bądź na początku 
poprzedniej VI kadencji Rady Miejskiej wykonano audyt z relacji z miastami partnerskimi. 
Powstało zestawienie, które opisuje aktywności, co do relacji między miastami partnerskimi 
na przestrzeni kilku lat. Stwierdził, że do tego dokumentu można wrócić i sprawdzić, czy 
relacje poprawiły się, czy też nie, co może stanowić punkt wyjścia do dalszych rozważań.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p.  Monika Malinowska – Olszowy zobowiązała się do 
wykonania krótkiej analizy pod kątem wszystkich miast, które są naszymi partnerami  
z wyszczególnieniem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.     

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zasugerowała powstanie zespołu  
w skład, którego mogą wejść nie tylko członkowie Komisji, ale także urzędnicy np. z Biura 
Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, którzy będą służyć swoją wiedzą merytoryczną. 
Na posiedzenie, które odbędzie się w styczniu 2015 r. zespół mógłby przygotować taką 
analizę.  

Do prac zespołu oprócz wiceprzewodniczącej Komisji p. Moniki Malinowskiej – Olszowy 
zgłosili się również radny p. Bartosz Domaszewicz oraz przewodnicząca Komisji  
p. Małgorzata Bartosiak. 

W sprawach wolnych wszyscy członkowie Komisji potwierdzili chęć uzyskiwania zaproszeń 
na posiedzenia Komisji drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak podziękowała zebranym za uczestnictwo 
w posiedzeniu Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej R.M. w Łodzi, które 
w tym miejscu uznała za zamknięte. 

 

Na tym protokół zakończono. 

        

 

Protokół sporządziła:      Przewodnicząca Komisji 

Małgorzata Gasik       

        Małgorzata Bartosiak 

 

 


