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Protokół nr 37/VI/2017
posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 12 czerwca 2017 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
członkowie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM
stan - 10
obecnych – 10
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 36. posiedzenia Komisji.
2. Informacja na temat współpracy Łodzi z miastami partnerskimi.
3. Informacja na temat przebiegu tegorocznej edycji Łódzkich Senioraliów.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej o nazwie Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi – druk nr 148/2017.
5. Sprawy różne i wniesione 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.
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
i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z 36. posiedzenia Komisji.

„przeciw”

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zapytała, czy do protokołu
z 36. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi.
W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem
protokołu z 36. posiedzenia Komisji.
W głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
Komisja przyjęła protokół z 36. posiedzenia.

Ad. 2. Informacja na temat współpracy Łodzi z miastami partnerskimi.
Prezentację obrazującą współpracę Łodzi z miastami partnerskimi przedstawiła z-ca
dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika Karolczak.
Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę pytań i dyskusji.
Radny p. Władysław Skwarka: czy Państwo nawiązaliście już kontakt z Honorowym
Konsulem Republiki Albanii? Tam jeszcze nas nie było, jest tam rynek, który nie otworzył się
jeszcze na Europę. Myślę, że warto jest zapuścić naszą wędkę w ten dziewiczy teren, żeby coś
złowić.
Z-ca dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika
Karolczak: dziękuję za sugestię. Na pewno, jeśli zdarzy się taka okazja to skorzystamy
z podpowiedzi. Podejmiemy współpracę z ambasadą.
Radny p. Władysław Skwarka: proszę, że jak przyjdzie zaproszenie z Odessy powiadomić
mnie o tym, bo chciałbym zobaczyć, co oni tam przygotowali.
Z-ca dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika
Karolczak: oczywiście.

Ad. 3. Informacja na temat przebiegu tegorocznej edycji Łódzkich Senioraliów.
Jako główny organizator p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
p. Iwona Iwanicka: czwarte łódzkie Senioralna odbyły się w dniach 13-26 maja. Celem tego
przedsięwzięcia było zachęcenie łódzkich seniorów do aktywnego stylu życia, do wyjścia
z własnych domów, rozwijania swoich pasji, nawiązania nowych kontaktów. Uroczyste
otwarcie odbyło się w Pasażu Schillera z udziałem władz Miasta. Pani Prezydent uroczyście
przekazała klucze do Miasta przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów. Uroczysty koncert
występem uświetnił Krzysztof Krawczyk. Były różne stoiska promujące różne formy
aktywności osób starszych, odbyły się występy kabaretowe przygotowane przez seniorów.
Powstał bezpłatny informator, z którego można było się dowiedzieć, co będzie się działo
przez najbliższe dwa tygodnie. Informator został wydrukowany w ponad 60 000 egzemplarzy,
z czego 30 000 było dystrybuowane łącznie z Expressem Ilustrowanym, natomiast pozostałe
30 000 było dostępne w Centrach Aktywnego Seniora, w miejscach kontaktu z mieszkańcami,
tam gdzie osoby najstarsze pojawiają się najczęściej. Pomiędzy 13 a 26 maja Miasto
i 125 partnerów zaoferowało ponad 700 różnych wydarzeń. Wydarzenia te były pogrupowane
w grupy tematyczne tj. edukacja, kultura, sport, rekreacja, zdrowie, porady i drzwi otwarte.
Podsumowanie Senioraliów w tym roku miało nieco inną formułę niż w latach poprzednich.
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Było to przedsięwzięcie zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Przed
Senioraliami został ogłoszony konkurs pn. „Drzewo pokoleń”. Gala kończąca ten konkurs
wraz z wręczeniem statuetek laureatom odbyła się na Uniwersytecie Medycznym w dniu
26 maja. Gali towarzyszył koncert w wykonaniu p. Ewy Bem. W kategorii – organizacja
pozarządowa statuetkę otrzymało stowarzyszenie „ Mali bracia ubogich”. Statuetkę Senior
Lider otrzymała łódzka grupa seniorów wolontariuszy aktywnie działająca w telefonie
życzliwości. W kategorii – samorząd główną nagrodę odebrał Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Statuetkę „Biznes” otrzymało bardzo przyjazne ludziom starszym Kino Charlie.
W trakcie trwania Senioraliów posiadacze Miejskiej Karty Seniora mieli zapewnione
bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Dodatkowo niektórzy partnerzy
zaoferowali seniorom 50 % zniżki na określone usługi. Łączny budżet tego przedsięwzięcia
to 124 tys.205,95 zł, z czego większość kwoty ponad 40 tys. zł stanowił wydruk informatora,
pozostałą część stanowiło opłacenie honorariów artystów oraz koszt obsługi technicznej.
Podsumowując XIV Łódzkie Senioralna to 14 dni, 125 partnerów, około 700 wydarzeń, około
60 000 uczestników. Myślę, że impreza umacnia się i z roku na rok na pewno nie traci na
atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców Miasta.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: jest to już kolejna edycja i rozumiem,
że Państwo po mału przygotowujecie się do ewaluacji. Czy taka ewaluacja po tej edycji
została już zrobiona, czy są ewentualnie jakieś wnioski na przyszłość, jeśli chodzi
o organizację tego typu imprezy?
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: myślę,
że to, iż została zmieniona formuła, to są wnioski wyciągnięte z poprzednich edycji.
Zauważyliśmy, że targi kończące Senioralna chyba nie były zbyt atrakcyjną ofertą dla
seniorów, bo po dwóch tygodniach różnych imprez w różnych miastach targi w zasadzie nic
nowego już nie oferowały, a oferta komercyjna, która pojawiała się na takich targach też nie
była dużą zachętą. Targi łódzkie miały problemy z zapewnieniem wystawców, natomiast
liczba osób odwiedzających też nie była satysfakcjonująca. Nowa formuła, organizacja
bardzo uroczystej w swojej formie imprezy we współpracy z Uniwersytetem Medycznym
w miejscu - auli, które też jest atrakcyjne było dobrą zmianą w stosunku do tego, co działo się
w ubiegłym roku, jeśli chodzi o zakończenie Senioraliów.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: czy Państwo macie jakieś uwagi
i przemyślenia odnośnie organizacji tegorocznej edycji Senioraliów?
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: wiem,
że 4 lipca odbędzie się spotkanie ze wszystkim partnerami, będą podziękowania. Myślę, że to
będzie ten moment, kiedy otrzymamy informację zwrotną od tych, którzy się aktywnie
zaangażowali i dzięki którym to wydarzenie mogło mieć miejsce. Po stronie Wydziału jest to
bardziej koordynacja, informacja i spięcie tego wszystkiego, natomiast jeśli przez dwa
tygodnie w skali Miasta dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy to głównie dzięki
zaangażowaniu partnerów. Myślę, że informacja z ich strony jest bardzo istotna.
Radny p. Władysław Skwarka: czy zakończenie Senioraliów miało miejsce w auli
zachodniej Uniwersytetu Medycznego?
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: była to
aula 1000, największa w Centrum Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej.
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Radny p. Władysław Skwarka: kanclerz się tego wstydzi, ponieważ aula jest niedostępna
dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, bo trzeba ich znosić na dół i potem
wnosić na górę. Jednak, podobno kanclerz postanowił to zmienić. Aula dopiero została
oddana, ale z barierami dla osób niepełnosprawnych. Ciekawe jak to przyjęto, jeśli chodzi
o dozór techniczny, bo ja tego nie rozumiem. Proszę pamiętać aby na następny rok zapytać,
czy te bariery już zostały zlikwidowane, bo może się trafić kilku wózkowiczów.
Uzupełniając dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: budżet Wydziału
Kultury na promocję działań dla seniorów wynosił 75 tys. zł. Potem po konsultacjach
25 tys. zł zostało przekazane do Wydziału Zdrowia na produkcję i wydanie informatora dla
seniorów. W związku z tym Wydział Kultury został z budżetem w wysokości 50 tys. zł i tak
jak w roku ubiegłym mniejsza część kwoty została przeznaczona na Senioralna, a większa
kwota około 44 tys. zł podobnie jak w roku ubiegłym została przekazana na działania
jesienne, po to, żeby seniorzy nie czuli, że w roku jest tylko jedno wydarzenie dedykowane
ich aktywnościom, ich osobom, ale że dzieje się również coś w drugiej połowie roku. Podczas
tegorocznych Senioraliów zostały ustawione cztery namioty, z których jeden był dedykowany
bibliotece w ramach współpracy z zespołem ds. seniorów. Kolejny namiot był dedykowany
prezentacji wydawnictwa „Jesień życia – wiosna możliwości. Przewodnik po później
dorosłości”. Autorki tego wydawnictwa to badaczki z Uniwersytetu Łódzkiego, zawodowe
psycholożki p. Monika Mularska – Kucharek oraz p. Ewa Czernik. Seniorzy mogli spotkać
się z tymi paniami, porozmawiać na temat swoich potrzeb, swoich emocji. Ponadto w tym
namiocie można było spotkać się z p. Ryszardem Bonisławskim. W kolejnym namiocie
można było spotkać się z p. Marią Gładkowską, która jest doskonale znaną aktorką.
Pani Maria Gładkowska zgodziła się promować kulturę dla seniorów, promowała Akademię
Kultury Seniora, czyli cykl spotkań, które Wydział Kultury organizuje raz w miesiącu na
Dużej Sali Obrad UMŁ. W tym namiocie można było spotkać również przedstawicieli
ośrodka Łódź Górna, którzy przygotowali animacje, fotobudki, prowadzili rozmowy
z seniorami na temat ich potrzeb. Ostatni namiot był dedykowany bibliotekom.
Przedstawicielki bibliotek prowadziły warsztaty, ankiety, rozmowy z seniorami, zapraszały
do swoich filii. Ponadto w tym czasie do Łodzi z Warszawy przyjechała papuga Carlos, która
okazała się maskotką tegorocznych Senioraliów. W tym okresie, również dzięki współpracy
z Dziennikiem Łódzkim ukazały się dwa artykuły. Pierwszy to wywiad z Krzysztofem
Krawczykiem, drugi to wywiad z p. Marią Gładkowską. Te dwa wywiady były tak
skonstruowane, żeby uświadomić seniorom, że ich życie nie musi się kończyć, ich aktywność
dopiero po sześćdziesiątce może rozkwitać, zwłaszcza w kontekście udziału w życiu
kulturalnym. Wybór Ośrodka kultury Łódź Górna nie był przypadkowy, albowiem w drugiej
części naszych działań, czyli w drugiej połowie roku będzie prowadził kampanię
pn. „Odpoczywam z kulturą”. Na początku września chcielibyśmy zorganizować nie tylko
srebrną fiestę dla seniorów, podczas której będziemy rozdawać materiały promocyjne z ofertą
kulturalną, ale również chcielibyśmy spotkać się z seniorami na potańcówkach oraz zaprosić
ich na otwarte spotkania, na których badalibyśmy ich potrzeby, ich oczekiwania w stosunku
do instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Poprzez takie działania chcemy sprawdzić,
czy nasze akcje, które organizujemy odnoszą pozytywny efekt. Chcielibyśmy przełamać
stereotypowy wizerunek seniora, który tylko siedzi z wnukami, chcielibyśmy uświadamiać
seniorom, że warto przełamywać bariery związane z komputerami, ponieważ w internecie
mogą szukać informacji, mogą dowiadywać się, co jest dla nich przygotowywane.
Oczywiście w jednej jak i w drugiej kampanii nastawiamy się na bezpośredni kontakt
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z seniorami, na wydrukowane materiały promocyjne. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy
z Zespołem ds. Seniorów będziemy mogli liczyć na duży udział seniorów w imprezie, która
odbędzie się we wrześniu.
Dyrektor MOSiR p. Eryk Rawicki: MOSiR zwyciężył w kategorii samorząd. Jest to dla nas
bardzo duża chluba i chwała, bo to świadczy o tym, że bardzo ciężko na ten sukces
pracujemy. Głosowało na nas ponad 50 % uprawnionych do głosowania. W przeciągu roku
ponad 30 000 seniorów uczestniczyło w różnego rodzaju zajęciach, które organizujemy.
W gronie naszych uczestników znajduje się 92 – letnia Pani Ola, która jest najstarszą czynną
seniorką uprawiającą nordic walking. O jakości tego, co robimy świadczy chociażby to,
że nasi instruktorzy są zapraszani na różnego prezentacje. Ostatnio uczestniczyliśmy w takiej
prezentacji w Korzęcinie na Śląsku.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: chciałabym podziękować wszystkim
instytucjom, które zaangażowały się w organizację tegorocznych Senioraliów. Faktycznie
strefa kultury była w tym roku bardzo widoczna. Papuga robiła ogromną furorę na ulicy
Piotrkowskiej. Bardzo cieszy fakt, że wszystkie instytucje się w to włączają. Nie ukrywam,
że liczyłam, iż informator dla seniorów zostanie przekazany członkom Komisji. Informator
ten nie jest związany bezpośrednio z Senioraliami, ale jest związany z promocją różnego
rodzaju działań dla seniorów. Jest to informacja dla naszych mieszkańców o różnych
instytucjach. Stąd myślałam, że dzisiaj radni będą mogli zobaczyć tę publikację.
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka:
dostarczymy ten informator do Komisji.

Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej o nazwie Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi
– druk nr 148/2017.
Projekt uchwały referowała p.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej
i Turystyki UMŁ p. Bogna Witkowska.
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła fazę pytań.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy Państwo nie
mogliście się pokusić o troszkę dłuższe uzasadnienie. Odnoszę wrażenie, że tak je wpisaliście,
jak byśmy mieli się o czymś nie dowiedzieć. Nie mamy żadnych informacji, co się będzie
działo z pracownikami. W związku z tym proszę o więcej szczegółów.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: jak Państwo wiecie jedną z władz Łódzkiej Organizacji Turystycznej jest Rada
Programowa, której przewodniczącym jest wiceprezydent Miasta p. Krzysztof Piątkowski.
Pan Prezydent prowadził rozmowy w tej sprawie i stanowisko Miasta jest takie,
że pracownicy otrzymają propozycję podjęcia pracy w Łódzkiej Organizacji Turystycznej na
dotychczasowym warunkach płacowych i warunkach pracy. Czy pracownicy podejmą pracę
w Łódzkiej Organizacji Turystycznej to zależy od ich decyzji.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: co z siedzibą Centrum
Informacji Turystycznej. Pamiętam, że ten temat był wałkowany przez długi okres czasu.
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Była koncepcja, żeby CIT przeniosło się w inną lokalizację, ale nie było na to środków
finansowych. Pamiętam, że ten temat poruszany był przez kilka komisji, a dzisiaj mam
wrażenie, że my tak sobie dyskutowaliśmy, a jednym cięciem została podjęta decyzja
o likwidacji CIT. Poczułam się, jak byśmy byli zbywani i dyskusja na ten temat była
prowadzona celowo, a Państwo mieliście taki zamiar od początku. Być może źle to odbieram,
dlatego proszę wyprowadzić mnie z tego błędu.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: z tego, co sobie przypominam rozmowy dotyczące siedziby CIT trwają
od prawie dwóch lat. Dwa lata temu nie było jeszcze decyzji o utworzeniu Łódzkiej
Organizacji Turystycznej i przystąpieniu Miasta jako członka założyciela do tejże organizacji.
Centrum Informacji Turystycznej do czasu likwidacji będzie miało swoją siedzibę albo
w dotychczasowej lokalizacji albo innej. Wszystko zależy od tego, kiedy zakończy się remont
parteru przy ul. Piotrkowskiej 87. ŁCW ma w swoim statucie prowadzenie sklepu
z pamiątkami i do tego remontu przymierza się już od dłuższego czasu. Z tego co wiem,
czekają jeszcze na ostatnie pozwolenie na budowę. Jeżeli do końca funkcjonowania CIT ten
remont się rozpocznie i uniemożliwi normalne funkcjonowanie, wtedy CIT na kilka miesięcy
będzie przeniesione w inne miejsce. Natomiast później, w momencie, kiedy CIT zostanie
zlikwidowane, to już zależy od prezesa ŁOT i od tego gdzie ŁOT będzie miała swoją
siedzibę. Rozpatrywane są też lokalizacje na ulicy Piotrkowskiej.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czyli rozumiem,
że dzisiaj macie Państwo plan i mamy projekt co do likwidacji, a nie ma macie planu, gdzie
CIT ma się znajdować w przyszłości.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: mamy plany, CIT ma się znajdować tam, gdzie będzie siedziba Łódzkiej
Organizacji Turystycznej. ŁOT nie jest jednostką budżetową ani innego typu jednostką
organizacyjną Miasta, jest stowarzyszeniem. W związku z tym Miasto ani nie oferuje ani nie
zapewnia, nie ma w swoich obowiązkach zapewnienia siedziby ŁOT. Biorąc pod uwagę to,
że Miasto jest członkiem założycielem jak na razie z największą składką, ta lokalizacja ma
być przy ulicy Piotrkowskiej.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: rozumiem, że ŁOT –
stowarzyszenie, które Rada Miejska powołała na sesji, będzie odpowiadało za powołanie
punktu informacji turystycznej, będzie prowadziło centrum informacji turystycznej.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: w swoim statucie ŁOT bardzo dużo miejsca poświęca prowadzeniu
profesjonalnych punktów informacji turystycznej. To ma być ten punkt, który jest teraz
centrum informacji turystycznej, ale także punkt na jednym dworcu, bądź obydwu dworcach.
Ponadto w przyszłości ŁOT planuje jeszcze utworzenie mobilnych punktów informacji
turystycznej, które będą funkcjonowały np. przy Atlas Arenie podczas dużych imprez
kulturalnych i sportowych.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy wiemy coś
o punkcie informacji turystycznej na Dworcu Łódź – Fabryczna?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: w tym temacie najlepiej może poinformować dyrektor CIT, ponieważ dysponuje
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ostatnią korespondencją pomiędzy MPK a PKP w tej sprawie. Jak wiemy utworzenie punktu
informacji turystycznej na Dworcu było uzależnione od podpisania umowy na wynajem
powierzchni pomiędzy MPK a PKP. CIT miał być podnajemcą powierzchni w punkcie
prowadzonym przez MPK.
Dyrektor CIT p. Iwona Borowińska: na dzień dzisiejszy sytuacja na Dworcu Fabrycznym
wygląda tak, że PKP nie podpisało jeszcze żadnej umowy z najemcą na żaden lokal. Pozwolą
Państwo, że przeczytam treść ostatniej korespondencji miedzy PKP a MPK. Jest to
korespondencja z piątku, która brzmi: „Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi
negocjacjami i korespondencją w zakresie uruchomienia Biura Obsługi Klienta i Centrum
Informacji Turystycznej na terenie Dworca Łódź – Fabryczna informujemy, że w chwili
obecnej nie mamy możliwości zawarcia umowy zgodnie z wcześniejszym procedowanym
wzorem. Powyższe wynika z faktu trwających negocjacji w zakresie uzgodnienia wzoru
umowy najmu pomiędzy PKP S.A. a właścicielem obiektu PKP PLK S.A, który będzie
obowiązywał na Dworcu Łódź – Fabryczna. Niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej treści
umowy wzór zostanie Państwu przesłany do akceptacji.” Zatem nasze prace, które
prowadziliśmy w zakresie wynajmu firmy, która przygotuje ten lokal do pełnienia funkcji
Centrum Informacji Turystycznej – punktu obsługi klienta procedowanie umowy, które
trwało pół roku, tak naprawdę na dzień dzisiejszy jesteśmy w punkcie wyjścia.
Radny p. Władysław Skwarka: nie ma tu zastosowania art.. 23´, czyli przejście na
12 miesięcy do nowoutworzonej jednostki, bo stowarzyszenie jest zupełnie inną instytucją niż
Urząd. Tutaj mamy próbę zaproponowania pracownikom warunków, ale wcale nie jest
powiedziane, że oni muszą otrzymać te same warunki. Stowarzyszenie jest zupełnie inną
formą własności. Tu jest pewne niebezpieczeństwo, że ci pracownicy mogą dostać taką ofertę,
której nie przyjmą.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: stanowisko Miasta jest takie, że pracownicy mają otrzymać w ofercie dokładnie
te same warunki i z tego co wiem, jakieś wstępne rozmowy na ten temat już się odbywały.
Kilkakrotnie odbyło się spotkanie z prezesem ŁOT p. Tomaszem Koralewskim, który ma
pełną świadomość tego, że takie jest stanowisko Miasta. Ponadto przewodniczącym Rady
Programowej Stowarzyszenia, czyli ta osobą, która ma duży wpływ na to, co się dzieje
w stowarzyszeniu jest wiceprezydent Miasta p. Krzysztof Piątkowski. Nie mówię, że jest to
100 % gwarancji, że prezes zaproponuje takie warunki, na jakich dotychczas byli zatrudnieni
pracownicy, nie mniej jednak Miasto będzie tutaj czuwało nad przebiegiem tego całego
procesu.
Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury p. Luiza Staszczak –
Gąsiorek: w momencie, kiedy była rozpatrywana kwestia likwidacji CIT i podejmowane
rozmowy z ŁOT jednym z warunków było, żeby pracownicy CIT mieli zagwarantowane takie
same warunki zatrudnienia. To był jeden z warunków podjęcia decyzji o tym, że zadania CIT
przejmie ŁOT.
Radny p. Władysław Skwarka: chciałem powiedzieć, że nie ma żadnej formy prawnej,
któryby zobowiązałaby władze Stowarzyszenia do dotrzymania tego. Dlatego też będę
pilnował tego tematu. Zobaczymy czy pracownicy stracą pracę, czy faktyczne ŁOT ich
przejmie.
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Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury p. Luiza Staszczak –
Gąsiorek: Rada Programowa czuwa nad tym, co realizuje prezes. Rozmowy na temat
likwidacji CIT były prowadzone z Radą Programową i zasady, na jakich miałyby być przejęte
zadania były uzgadniane z Radą Programową, dlatego też nie ma takiego niebezpieczeństwa,
że prezes zrobi coś niezgodnego z ustaleniami.
Radny p. Władysław Skwarka: pożyjemy, zobaczymy.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: chciałabym się spytać przedstawicieli
Miasta, jak oceniają działalność CIT – u?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: jako przedstawiciel komórki, która bezpośrednio współpracuje z CIT, powiem,
że oceniamy bardzo wysoko. Przede wszystkim są to pracownicy z wieloletnim
doświadczeniem, Pani dyrektor całe swoje życie zawodowe była związana z CIT nie zależnie
od tego, gdzie to centrum miało swoją siedzibę i nie zależnie od tego w jakiej była roli,
bo przez pewien czas była pracownikiem Oddziału turystyki w Biurze Promocji. Dlatego też
stanowisko Miasta jest takie, że ci pracownicy, którzy obsługują CIT na czele z Panią
dyrektor Iwoną Borowińską mają znaleźć zatrudnienie na takich samych warunkach w ŁOT.
Z racji tego, że wysoko oceniamy poziom merytoryczny pracowników i poziom na jakim
prowadzona jest jednostka, czego dowodem jest nagroda, którą w ostatnich latach otrzymało
CIT, chcemy czuwać nad tym, żeby w nieco innej formie prawnej dającej więcej możliwości
funkcjonowania na rynku komercyjnym i gospodarczym, CIT kontynuowało swoje działania.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: jakimi środkami finansowymi
dysponował CIT do tej pory?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: około 510 tys. zł w skali roku, z czego około 420 tys. zł z przeznaczeniem na
utrzymanie etatów.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: rozumiem, że ŁOT jest stowarzyszeniem
zwykłym?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: tak.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: wynika z tego, że musiało być
15 członków założycieli. Łódź jest jednym z założycieli. Czy mógłbym prosić o listę
pozostałych członków.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: w tej chwili ich nie wymienię. Z tego co pamiętam jest około 40 członków
założycieli. Otrzyma Pan taką informację na piśmie.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: kto jest w zarządzie ŁOT?
Kto jest prezesem?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: prezesem ŁOT jest p. Tomasz Koralewski. Zarząd jest jednoosobowy, jest Rada
Programowa, jest walne zgromadzenie.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: czy mógłbym prosić skład Rady
Programowej.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: nie podam Panu z pamięci. Nie jestem przedstawicielem Miasta we władzach
ŁOT – u. Otrzyma Pan tę informację na piśmie.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: właśnie dlatego zadawałem te pytanie.
W pewnym momencie pozbywamy się CIT, który należał do Miasta Łodzi, był jednostką
budżetową Miasta Łodzi, a widać, że Państwo nie mają pojęcia co się dzieje w ŁOT. Dlatego
będę głosować stanowczo przeciw tej uchwale.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: prezesem Rady Programowej jest Pan wiceprezydent. Dzisiaj do końca dnia
otrzyma Pan listę wszystkich członków ŁOT, członków założycieli i skład Rady
Programowej. Nie jestem w stanie wymienić nazw 40 podmiotów, i który z tych podmiotów,
w którym organie ŁOT, jaką pełni funkcję.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: jak ŁOT jest finansowany.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: ze składek członkowskich.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: jaka jest składka członkowska, którą
wnosi Miasto?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: jest to kwota 275 tys. zł. O tym była mowa, w momencie kiedy Państwo
podejmowaliście uchwałę o utworzeniu ŁOT i przystąpieniu Miasta jako członka założyciela.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: jaka jest wartość mienia znajdującego
się w CIT ?
Dyrektor CIT p. Iwona Borowińska: na ten moment nie pamiętam, ale przygotuję taką
informację na piśmie.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: jakie są należności i zobowiązania CIT?
Mamy projekt uchwały, mówimy o mieniu, które przechodzi do dyspozycji Urzędu Miasta.
Mówimy o należnościach i zobowiązaniach, które przechodzą też do Urzędu Miasta,
a Państwo nie potrafią mi określić, jakie to są sumy. Jak Państwo przychodzą przygotowani
do tej uchwały?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: tą informację musi nam przedstawić dyrektor CIT. CIT jest jednostką
organizacyjną Miasta, ale budżet CIT nie jest jednym z elementów Biura Promocji. Pani
dyrektor Borowińska samodzielnie dysponuje swoim budżetem.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: czy planowane jest przekazanie mienia
ŁOT?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: na ten moment nie ma takich planów.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: jakie wpływ ma Miasto na politykę
ŁOT?
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P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: szefem Rady Programowej jest przedstawiciel Miasta, a to Rada Programowa
nadzoruje działalność ŁOT, w tym działalność merytoryczną. Nie można zapomnieć, że ŁOT
został powołany w kwietniu i jak na razie dopiero zaczyna swoją działalność nie mając
jeszcze swojej siedziby. Dopiero dwa tygodnie temu wpłynęły składki na konto ŁOT.
Oczywiście ŁOT ma w planach różne działania, które były przedstawione Radzie
Programowej.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: czy będzie zachowana ciągłość
pomiędzy CIT a ŁOT, czy będzie pewna przerwa w tej działalności, np. likwidujemy CIT,
ŁOT jeszcze w swoich strukturach nie będzie miał informacji turystycznej, jaki będzie ten
okres przejściowy? Wiadomo, że staramy się o EXPO 2022, więc dla mnie ta informacja jest
zasadna.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: w statucie ŁOT – u od samego początku był zapis dotyczący prowadzenia
punktu informacji turystycznej. Z tego co wiem, już wstępne warunki zostały przedstawione
pracownikom. Założenie jest takie, że nie będzie żadnej przerwy w działalności CIT, że to
przejście będzie bardzo płynne. Dlatego w momencie, kiedy pracownikom skończą się okresy
wypowiedzenia (być może będą skrócone), ci którzy podejmą taką decyzję znajdą
zatrudnienie w strukturach ŁOT. Plany ŁOT są takie, że do końca, kiedy będzie funkcjonował
CIT, czyli do końca października, ŁOT zacznie funkcjonować w nowej siedzibie. Pierwsze
składki do ŁOT już wpłynęły, więc organizacja dysponuje środkami finansowymi
pozwalającymi na zatrudnienie pracowników, zapewnienie płynności finansowej, wynajem
pomieszczeń i rozpoczęcie konkretnej działalności.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: ale ŁOT jeszcze nie rozpoczął
działalności.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: z tego co wiem, nie rozpoczął w sensie takim, że nie zatrudnił pracowników.
Jakaś działalność została już podjęta. Prezes p. Tomasz Koralewski spotyka się
z przedstawicielami środowiska turystycznego, brał udział w jakimś wyjeździe studyjnym,
bierze udział w konferencjach tematycznych i merytorycznych, rozsyła newsletter,
informacje. Nie można zapomnieć, że tak naprawdę rejestracja ŁOT nastąpiła dopiero
w maju, także to Stowarzyszenie funkcjonuje dopiero półtora miesiąca i jeszcze jako
instytucja nie funkcjonuje. Natomiast działalność jest prowadzona.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: jak będziemy sprawować kontrolę nad
działalnością ŁOT –u w przedmiocie zakresu działalności CIT – u?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy sprawować taką typową kontrolę.
Nie jest to jednostka organizacyjna Miasta. Kontrolę jako największy na razie udziałowiec,
jeżeli chodzi o wysokość składki, Miasto sprawować będzie poprzez swojego reprezentanta
w Radzie Programowej. Rada Programowa, w której także są przedstawiciele innych
członków założycieli będzie kontrolowała działalność ŁOT, w tym działalność dotyczącą
informacji turystycznej.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: to w takim razie Miasto nie będzie miało
wiedzy, nie będzie sprawowało kontroli, więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego
wyzbywamy się jednostki budżetowej w przedmiotowym zakresie działalności, dając to
Stowarzyszeniu.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: podkreślam to kolejny raz, że przewodniczącym Rady Programowej, która jest
tak naprawdę najwyższa władzą, jeśli chodzi o działalności merytoryczną w ŁOT jest
wiceprezydent Miasta p. Krzysztof Piątkowski. Dlatego nie rozumiem, dlaczego ma Pan takie
zarzuty.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: bo wiceprezydentem się bywa.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: ale tam nie jest napisane, że przewodniczącym jest wiceprezydent Krzysztof
Piątkowski. W momencie kiedy Pan Krzysztof Piątkowski przestanie być wiceprezydentem,
zostanie nim pewnie inny przedstawiciel Miasta. Na pewno Miasto jako udziałowiec
o najwyższej składce nie dopuści do tego, aby jego przedstawiciel nie miał żadnej funkcji
w organie, który sprawuje nadzór nad działalnością ŁOT – u.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: ale to jest tylko przedstawiciel. Stąd,
tym bardziej nie rozumiem, dlaczego wyzbywamy się jednostki budżetowej, gdzie mamy
pełną kontrolę nad przedmiotem i zakresem działalności tej jednostki na rzecz
stowarzyszenia. Dajemy pewnego rodzaju outsourcing tych działań, które mamy w tym
momencie w Mieście. Dlaczego Państwo postanowili pozbyć się tej jednostki, tego nie
rozumiem.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: pragnę przypomnieć, że CIT jest jednostką budżetową. Nawet jeśli CIT
wypracowuje jakiekolwiek dochody jak np. w przypadku sprzedaży pamiątek, musi
odprowadzać je do budżetu Miasta, nie może ich wykorzystać na swoją działalność statutową.
W momencie, kiedy tę część działalności przejmie ŁOT, środki które ŁOT zdobędzie, bądź
wypracuje, będą mogły usprawniać i rozszerzać działalność dotyczącą informacji
turystycznej. To także był jeden z powodów podjęcia takiej decyzji, większa swoboda
działalności i lepsze wyższe finansowanie. Nie można zapomnieć o tym, że CIT ma
niewielkie środki finansowe i o tym niejednokrotnie była mowa na Komisji Promocji. Takie
było finansowanie Miasta – około 510 tys. zł, z czego 420 tys. zł to środki przeznaczane na
wynagrodzenia. Nie było żadnych szans na to, żeby zwiększyć ten budżet, żeby rozszerzać
swoje możliwości, usprawniać się technicznie. W związku z tym to był jeden z powodów.
Zmienia się jedynie forma działalności. Jednym z warunków przystąpienia Miasta z tak dużą
składką do Stowarzyszenia było utrzymanie działalności centrum informacji turystycznej
w takiej postaci, jeżeli chodzi o skład osobowy, na takich warunkach, na jakich te osoby były
zatrudnione wcześniej.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak: czy oprócz kwoty 275 tys. zł planowane
są przelewy jakiś innych środków finansowych?
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: nie są planowane.
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Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: zaniepokoiła mnie informacja
dotycząca ewentualnego braku funkcjonowania punktu informacji turystycznej w czasie
wakacji, wtedy, kiedy ten ruch turystyczny jest największy. Ponieważ został przegłosowany
nowy statut ŁOT, ostatecznie nie wiem w jakiej formie. Czy w tym statucie jest
zagwarantowana informacja na temat punktów informacji turystycznej? Jeśli tak,
to rozumiem, że ŁOT mógłby prowadzić taki punkt wcześniej i mogłaby być zachowana
ciągłość. Ponadto zgodnie z przedmiotowym projektem uchwały CIT funkcjonuje do końca
października, to w którym miejscu konkretnie będzie funkcjonowało CIT, gdyby się okazało,
że w trakcie wakacji coś będzie się działo w obecnej lokalizacji na ulicy Piotrkowskiej?
Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury p. Luiza Staszczak –
Gąsiorek: w tej chwili czekamy na decyzję o podjęciu remontu w Łódzkim Centrum
Wydarzeń. Do tego momentu CIT funkcjonuje na Piotrkowskiej 87. W momencie,
kiedy otrzymamy sygnał, że jest pozwolenie na budowę i te prace ruszają są rozważane dwie
lokalizacje, do których zostanie przeniesiony CIT. Natomiast te lokalizacje wiążą się
z podjęciem decyzji przez Panią Prezydent o zaakceptowaniu jednej bądź drugiej lokalizacji.
W momencie, kiedy te lokalizacje będą zaakceptowane, CIT do czasu likwidacji przeniesie
się do jednego ze wskazanych miejsc.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: w statucie ŁOT w rozdziale II – Cele i sposoby działania, w paragrafie 3, ust. 8
jest wyraźnie napisane, że „Do obowiązków należy prowadzenie i rozwój działalności
informacji turystycznej o Łodzi oraz aglomeracji łódzkiej”. Czy ten punkt będzie się nazywał
punktem informacji turystycznej, czy ŁOT – informacja turystyczna, to już jest kwestia
konkretnych decyzji.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: CIT posiada certyfikat 4 gwiazdek
punktu informacji turystycznej i z tym związane są wszystkie warunki, które musiały być
spełnione na ulicy Piotrkowskiej. Co stanie się z dorobkiem CIT, który mamy do tej pory?
Dyrektor CIT p. Iwona Borowińska: prezes ŁOT od wielu lat działa też w zakresie
informacji turystycznej i prowadzenia Stowarzyszenia, jakim była Regionalna Organizacja
Turystyczna i zna zasady certyfikacji, które prowadzi Polska Organizacja Turystyczna, wie na
czym polega funkcjonowanie 4 – gwiazdkowego punktu informacji turystycznej i planuje
uwzględnić te wszystkie aspekty przy urządzeniu nowej siedziby przeznaczonej na informację
turystyczną. Mam nadzieję, że uda się również, aby te najcenniejsze rzeczy z wyposażenia
zostały przekazane do nowej organizacji, że cała metodologia pozyskiwania, przetwarzania
i udzielania informacji turystycznej przejdzie razem z pracownikami do Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: jak Państwo planujecie dotrzeć do
mieszkańców z informacją odnośnie zmian, które nastąpią w najbliższych miesiącach?
Od wielu już lat mieszkańcy są przyzwyczajeni, że na Piotrkowskiej 87 znajduje się Centrum
Informacji Turystycznej.
Dyrektor CIT p. Iwona Borowińska: na co dzień współpracujemy z łódzkimi mediami jak
również do naszej dyspozycji pozostaje witryna internetowa Urzędu Miasta. To będą nasze
podstawowe kanały informacji. Mam nadzieję, że uda się również informację przekazać
w Łódzkich Wiadomościach Dnia. Swoimi kanałami dotrzemy do wszystkich centrów
i punktów informacji turystycznej w Polsce oraz polskich ośrodków informacji turystycznej
za granicą. Również taka informacja zostanie przekazana do Departamentu Informacji
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Turystycznej, który działa przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Myślę, że uda nam się
zamieścić informację w witrynie przy ulicy Piotrkowskiej 87, która będzie kierować turystów
do punktu informacji turystycznej w nowej lokalizacji. Na potrzeby tej informacji zostaną
również wykorzystane kanały, którymi posługujemy się na co dzień, czyli nasza strona.
Mam nadzieję, że uda się nagrać komunikat, który będzie dostępny, jeżeli ktoś będzie chciał
się z nami połączyć telefonicznie.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: są także kanały, który dysponuje Urząd Miasta, czyli strona internetowa, media
społecznościowe, a także narzędzia współpracy z innymi mediami.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: rozumiem, że ten element będzie
uruchomiony i ta informacja będzie w jakiś sposób przekazywana. Czy Państwo rozpatrywali,
żeby w tym okresie przejściowym zaangażować pracowników ŁCW pracujących w sklepiku
z pamiątkami do informowania, czy pomocy w kierowaniu do punktu informacji turystycznej
w nowej lokalizacji.
Dyrektor CIT p. Iwona Borowińska: wstępnie rozmawialiśmy na ten temat, że część
informacji, którymi dysponujemy na co dzień zostanie w tym okresie przejściowym
pozostawiona w siedzibie ŁCW, pod warunkiem że ŁCW będzie funkcjonować w tej części
na parterze.
P.o. z-cy dyrektora Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ p. Bogna
Witkowska: w lokalu na Piotrkowskiej 87, w części na parterze ma być przeprowadzony
generalny remont. Dlatego też to trochę uniemożliwia funkcjonowanie CIT w trakcie
remontu. Pierwotnie rozważano taką ewentualność, że CIT w okresie remontu zajmie jakieś
stanowisko na górze. Skoro mają być remontowane schody, jest to niemożliwe, turyści nie
będą się przedzierać przez podwórka, przez zakamarki. Dlatego też, jeśli ŁCW w ogóle
będzie funkcjonowało w tej części parterowej, to na pewno informacja o nowej lokalizacji
CIT będzie tam zamieszczona.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: rozumiem. Tym bardziej smuci fakt,
że PKP do tej pory niestety nie podjęło żadnych decyzji co do wynajmu powierzchni na
Dworcu Fabrycznym. Myślę, że w tym momencie na pewno taki punkt byłby bardzo
potrzebny.
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: 4 głosami za, 2 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 148/2017.

Ad. 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: ponieważ do Komisji Promocji nie
dotarł projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – bibliotek,
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czy Pani dyrektor mogłaby poinformować członków, czy coś się zmieni w związku z tą
zmianą w aspekcie funkcjonowania mieszkańców Miasta?
Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury p. Luiza Staszczak –
Gąsiorek: jeżeli chodzi o dostępność mieszkańców do bibliotek zmieni się tylko na korzyść,
ponieważ wprowadzenie nowych rozwiązań min. karty bibliotecznej, czy wrzutomatów
usprawni i ułatwi korzystanie z bibliotek. Nie likwidujemy żadnej z filii, organizacyjnie
chcemy tylko usprawnić funkcjonowanie dotychczasowej formuły funkcjonowania bibliotek.
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak poinformowała członków Komisji,
że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca o godz. 8:30 na terenie EC – 1 Łódź
– Miasto Kultury.

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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