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Protokół nr 32/II/2017 
 

posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej  
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 lutego 2017 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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2040 – druk nr 23/2017. 

2. 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.  

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

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zaproponowała wprowadzenie  
w punkcie 1a punktu dotyczącego rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 22/2017. 

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

Komisja w głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym się” przyj ęła zmieniony porządek obrad.  

 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2040 – druk nr 23/2017. 
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1a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 22/2017. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

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

 

Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2040  
– druk nr 23/2017. 

Ad. 1a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 22/2017. 

Projekty uchwał referowała dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak.  

Omówione projekty uchwał stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę dyskusji.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: projekt uchwały jest bardzo cenny, ale pojawia się 
zasadniczy problem, a mianowicie nie lokuje środków na inny projekt, którego brak realizacji 
będzie wpływał negatywnie na wizerunek naszego Miasta, czyli Łódzki Rower Publiczny. 
Jeśli na sesji w dniu 22 lutego nie przesuniemy środków w WPF to nie rozpoczniemy 
rozbudowy systemu zgodnie z głosowaniem mieszkańców w budżecie obywatelskim  
i zawalimy cały projekt, który ma znakomity odbiór marketingowy. Jutro będę starał się 
przekonać do tego również kolegium prezydenckie.    

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

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciw i 5 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 22/2017.  

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciw i 3 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 23/2017.  

 

Ad. 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: zaproponował, aby na jednym z najbliższych posiedzeń 
Komisji zająć się przygotowaniami do Łódź Young Fashion. Stwierdził, że warto,  
aby Komisja pochyliła się nad tym tematem. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poinformowała, że kolejne posiedzenie 
Komisji będzie poświęcone min. temu tematowi.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka zaproponowała, aby do 
porządku najbliższego posiedzenia Komisji wprowadzić punkt dotyczący informacji 
turystycznej na dworcu Łódź- Fabryczna.  
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Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zaproponowała, aby zmienić stałą 
godzinę posiedzeń Komisji z godziny 9:00 na godzinę 8:30. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 

W głosowaniu:  przy 6 głosach za, 1 głosie przeciw i 2 głosami wstrzymującymi wniosek 
uzyskał większość.  

 

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie odbędzie się  
27 lutego 2017 r. , o godz. 8:30. 

 

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

 

Protokół sporządziła:                    Przewodnicząca Komisji 

Sekretarz Komisji       

Aneta Michalak                     Małgorzata Bartosiak 

 

 


