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Protokół nr 24/VIII/2016 
 

posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej  
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM 
stan - 11 
obecnych – 11 
 
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. Przyjęcie protokołu z 23. posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 246/2016. 

3. Sprawy różne i wniesione.  

 
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 drogą elektroniczną.  

Zapytała, czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad Komisji. 

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

Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła zaproponowany porządek obrad.  

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

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z 23.posiedzenia Komisji.  
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Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zapytała, czy do protokołu  
z 23. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 
protokołu z 23. posiedzenia Komisji. 

W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z  23. posiedzenia. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 246/2016. 

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak. 

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: czy te zmiany możemy łączyć z ostatnią 
dymisją Pana Dyrektora Wojdaka? 

P.o. kierownika Oddziału Promocji Miasta w Biurze Promocji i Turystyki p. Bogna 
Witkowska: na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem. Natomiast przeniesienie tegoż 
projektu do Wydziału ds. Zarządzania Projektami pociągnęło za sobą przeniesienie służbowe 
trzech pracowników. Zmniejszył się skład osobowy Biura Promocji i zakres zadaniowy. 
Myślę, że to pytanie należy zadać Panu Dyrektorowi Wojdakowi, czy to spowodowało jego 
dymisję.    

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: ile osób pracuje teraz w Biurze Promocji 
i Turystyki? 

P.o. kierownika Oddziału Promocji Miasta w Biurze Promocji i Turystyki p. Bogna 
Witkowska: z Panem Dyrektorem Wojdakiem osiem osób.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: kiedy będzie wiadomo, kto będzie 
następnym dyrektorem Biura Promocji i Turystyki?  

P.o. kierownika Oddziału Promocji Miasta w Biurze Promocji i Turystyki p. Bogna 
Witkowska: to pytanie nie powinno być kierowane do mnie. Nie jestem osobą decyzyjną. 

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 3 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 246/2016 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji.  

 

Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radny p. Władysław Skwarka: czy Pani Przewodnicząca zna powody odejścia Pana 
Dyrektora Wojdaka? 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: Pan Dyrektor cały czas 
pracuje, jeszcze nie odszedł.  

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: rozumiem, że Państwo opieracie się  
na doniesieniach prasowych. Proponuję, żeby na następnym posiedzeniu Komisji dokładnie 
omówić ten punkt. Proponuję, żeby kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 12 września. 
Myślę, że wtedy uzyskamy szczegółowe odpowiedzi na pytania.   

Radny p. Marcin Zalewski: mam taką sugestię, żeby rozszerzyć punkt dotyczący Biura 
Promocji i Turystyki o plany reorganizacyjne, które się również pojawiły w mediach.   
Jedną sprawą jest dymisja Pana Dyrektora Wojdaka, drugą plany reorganizacji. Nie wiadomo 
czy możemy łączyć ze sobą te dwie sprawy, jaka jest dalsza koncepcja funkcjonowania Biura 
Promocji i Turystyki. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: przychylam się do Pana propozycji. 

Radny p. Jarosław Tumiłowicz: mam jedną uwagę. Odchodziło już mnóstwo dyrektorów, 
wielu zmieniało swoje miejsce zatrudnienia i nikt nie robił z tego jakiegoś wielkiego halo.  
Nie wiem dlaczego mamy się skupiać na tej sprawie. Czy będzie Pan Wojdak, czy go nie 
będzie, będzie inny dyrektor. Po co robić tyle zamieszania, nie jest to żadna sensacja.  
Co do reorganizacji zgadzam się z Radnym p. Marcinem Zalewskim, że powinniśmy poznać 
nowy kształt Biura. Natomiast, jeśli chodzi o sprawy personalne, nie powinno nas obchodzić.  

Radna p. Joanna Budzińska: chciałabym zasygnalizować, że pojawił się email z Łódzkiego 
Centrum Wydarzeń podobnej treści, co ostatnio, iż będzie zaproszenie na Look of the Year. 
Oczywiście będzie prośba, żeby odsyłać odpowiedź, kto jest chętny do otrzymania 
zaproszenia.  

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: jak Państwo zauważyliście trochę 
zmieniła się procedura dystrybucji zaproszeń. Ze względu na to, że pojawiały się uwagi od 
radnych, iż niektórzy dostawali, niektórzy nie dostawali zaproszeń, zaproszenia ginęły itd., 
zmieniła się procedura dystrybucji zaproszeń. Teraz ta procedura będzie wyglądała  
w następujący sposób: jeżeli dostaniemy jakąś informację, że są zaproszenia na jakąś 
imprezę, to ja poprosiłam Panią Sekretarz, żeby wysyłała wszystkim emaile z taką informacją, 
jak również z określeniem daty i godziny, do kiedy chce od Państwa uzyskać informację 
zwrotną. Wówczas Pani Sekretarz przekazuje do organizatora tę informację i organizator 
dokładnie wie, którym radnym ma dostarczyć zaproszenia. Związane jest to również z tym,  
że procedura przekazywania zaproszeń też się trochę zmieniła, ponieważ każde zaproszenie 
musi być przyjęte w sekretariacie na dziennik. Taka droga wydłuża czas, ale jest  
to jednocześnie dokument dla Biura Rady Miejskiej, że takie zaproszenie faktycznie zostało 
wrzucone do Państwa skrytek. Natomiast uzgodniłam z ŁCW, że dzisiaj przekażę informację 
członkom Komisji, że 2 września (piątek) w godzinach popołudniowych na terenie  
ASP odbędzie się finał konkursu Look of the Year. Każde zaproszenie jest imienne, 
dwuosobowe. Mam prośbę do członków Komisji, żebyście się zadeklarowali, kto chce 
otrzymać takie zaproszenie. Dzisiaj przekażę do ŁCW informację, kto zgłosił chęć 
otrzymania takiego zaproszenia. Wtedy przedstawiciel ŁCW przyniesie na sesję zaproszenia 
zainteresowanym osobom.    

Chęć otrzymania zaproszeń zgłosili radni: p. Małgorzata Bartosiak, p. Joanna Budzińska,  
p. Paulina Setnik oraz p. Jarosław Tumiłowicz.  
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Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poinformowała, że do Biura Rady 
Miejskiej wpłynęła informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ŁCW za I półrocze 
2016 roku. Zaproponowała, aby tę informację przekazać członkom Komisji drogą 
elektroniczną.  

Członkowie Komisji zgłosili chęć otrzymania niniejszej informacji drogą elektroniczną.  

Ponadto przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie odbędzie się  
12 września. Dodała, że oprócz tego posiedzenia, jeszcze we wrześniu odbędzie się wspólne 
posiedzenie z Komisją Kultury. Przedmiotem obrad będą tematy wspólne dla promocji  
i kultury.  

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

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

 

Na tym protokół zakończono.       

 

Protokół sporządziła:                    Przewodnicząca Komisji 

Sekretarz Komisji       

Aneta Michalak                     Małgorzata Bartosiak 

 

 


