
DPr-BRM-II.0012.8.7.2018 

Protokół nr 61/III/2018 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 27 marca 2018 r. 

 
I.  Obecność na posiedzeniu Komisji: 

stan Komisji:   12 radnych, 

obecnych:   12 radnych, 

Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 do protokołu. 

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu. 

II.  Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołów: nr 58/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. i 59/III/2018 z dnia 
6 marca 2018 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Aliny Margolis – 
Edelman – druk BRM nr 51/2018.  

3. Informacja o organizacji i przyszłym funkcjonowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łodzi.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 73/2018.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 –  
druk nr 74/2018.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

III.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Po stwierdzeniu quorum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności, 
przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak otworzył posiedzenie. 
Przewodniczący przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie. Następnie zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: jest sugestia, aby zmienić 
porządek, który państwo otrzymali o punkty:  

1. wyłączyć punkt w brzmieniu: Informacja o organizacji i przyszłym funkcjonowaniu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. Propozycja wyłączenia związana jest z tym, 
że pan dyrektor ze względów osobistych, rodzinnych nie mógł dziś przybyć i w tej 
sprawie kontaktował się ze mną z prośbą o przełożenie tego punktu na inny termin. 
Uważam, że przy omawianiu tego punktu powinniśmy uzyskać informację od 
dyrektora placówki nie od jego zastępcy. Dlatego proszę o zgodę na przeniesienie tego 
punktu na kolejne posiedzenie.  
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2. włączyć punkt w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za 
park gminny pn. „Park nad Sokołówką” terenu położonego w rejonie Alei Włókniarzy 
oraz ulic: Zgierskiej i Liściastej w Łodzi. – druk BRM nr 61/2018.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie porządku obrad brzmieniu:  

1. Przyjęcie protokołów: nr 58/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. i 59/III/2018 z dnia 
6 marca 2018 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Aliny Margolis – 
Edelman – druk BRM nr 51/2018.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za park gminny pn. „Park nad 
Sokołówką” terenu położonego w rejonie Alei Włókniarzy oraz ulic: Zgierskiej 
i Li ściastej w Łodzi. – druk BRM nr 61/2018.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 73/2018.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 –  
druk nr 74/2018.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła dzienny porządek obrad w ww. brzmieniu.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: przystąpił do realizacji dziennego 
porządku obrad.  

Ad. pkt 1 - Przyjęcie protokołów: nr 58/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. i 59/III/2018 
z dnia 6 marca 2018 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: zapytał o uwagi do protokołu: 
nr 58/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu nr 58/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach za”, braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 58/II/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. 

59/III/2018 z dnia 6 marca 2018 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu nr 59/III/2018 z dnia 6 marca 2018 r. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach za”, braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 59/III/2018 z dnia 6 marca 2018 r. 

Ad pkt 2 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Aliny 
Margolis – Edelman – druk BRM nr 51/2018.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wnioskodawczyniami są panie 
radne Małgorzata Niewiadomska – Cudak i Małgorzata Moskwa – Wodnicka. Poprosił 
projektodawczynie o przedstawienie projektu uchwały.   
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak 
i radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: przedstawiły projekt uchwały. załączniki nr 
5. Przedstawiona propozycja nazewnicza jest kontynuacją naszej idei, że chciałybyśmy aby 
więcej miejsc w przestrzeni publicznej nosiło nazwy kobiet związanych z naszym miastem. 
Lokalizacja skweru przestawiona jest w załączniku do projektu uchwały.  

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: jeśli chodzi o usytuowanie, to jest to działka 
na 480/12 w obrębie S-1. To jest róg Kilińskiego i Jaracza. Warto podkreślić, że skwer będzie 
zagospodarowany, tak jak przedstawiono to na wizualizacjach. Jest podpisana umowa 
w ramach rewitalizacji tego terenu więc będzie on wyglądał zdecydowanie lepiej niż dzisiaj. 
Mamy również poparcie fundacji, którą założyła Alina Margolis – Edelman. Z tej fundacji 
otrzymaliśmy list popierający naszą inicjatywę, który pozwolę sobie odczytać. Inicjatywę 
poparła też reżyserka Agnieszka Holland.   

Łódzki Szlak Kobiet p. Ewa Kamińska – Burzałek: przedstawiła sylwetkę Aliny Margolis 
– Edelman będącą uzasadnieniem propozycji uczynienia jej patronką miejsca w łódzkiej 
przestrzeni.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: odczytał pismo popierające 
inicjatywę nadania swerowi imienia Aliny Margoli – Edelman, p. Joanny Podolskiej – 
dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.  

Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi p. Joanna Podolska: ja nie 
widziałam tego projektu, a jest przepiękny i wygląda bardzo podobnie jak niewielki park, 
który znajdował się niedaleko paryskiego mieszkania Aliny Margolis. To ładna paralela.  

Pytania.  

Radny p. Radosław Marzec: wizualizacje rzeczywiście wyglądają bardzo ładnie. Co do 
patronki to chyba nie ma najmniejszej wątpliwości, że zasługuje aby uhonorować ją godnym 
miejsce. Kiedy miejsce, o którym mówimy zmieni się do tego stopnia jaki tu widzimy na 
przedstawionym obrazie? 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: z informacji jakie uzyskaliśmy z Biura 
ds. Rewitalizacji, umowa jest podpisana. To jest właśnie w ramach rewitalizacji kwartałowej 
i z informacji wynika, że do końca tego roku skwer ma wyglądać jak na wizualizacji.  

Radny p. Radosław Marzec: w trakcie naszych obrad sprawdziłem ja wygląda to miejsce. 
Rzeczywiście to teren zielony, ale w samym środku jest dosyć sport parking samochodowy. 
Nie wydaje mi się, aby w tym momencie było to godne miejsce dla tak zasłużonej osoby. Czy 
panie radne nie rozważały, aby się jednak wstrzymać do czasu, kiedy ta wizualizacja będzie 
miała tam miejsce; jak ten skwer będzie miał taki wygląd jaki jest nam tutaj pokazywany. Czy 
to nie będzie trochę ujmy dla patrona jeśli w tym momencie parkingiem nazwiemy to miejsce.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: to 
nie jest parking panie radny tylko skwer. Jak sam pan już zauważył to jest wyjątkowa postać. 
Wybrałyśmy to miejsce właśnie dlatego, że będzie ono zrewitalizowane i będzie wyglądało 
tak pięknie jak na tych zdjęciach. Wcześniej się dowiadywałyśmy na ten temat i stąd była 
nasza decyzja, bo uważamy że to będzie pięknie wyglądający skwer i jak zauważyła pani 
dyrektor, będzie tak jak przy paryskim mieszkaniu patronki. Stąd nasza decyzja. Wydaje nam 
się, że nazwanie skweru może przyspieszyć prace i będzie to znacznie szybciej niż jest 
planowane.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Aliny Margolis – 
Edelman – druk BRM nr 51/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 12 głosach za”, braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania 
skwerowi nazwy Aliny Margolis – Edelman – druk BRM nr 51/2018. 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za park gminny pn. „Park 
nad Sokołówką” terenu położonego w rejonie Alei Włókniarzy oraz ulic: 
Zgierskiej i Li ściastej w Łodzi. – druk BRM nr 61/2018.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wnioskodawcą jest radny 
p. Bartosz Domaszewicz, którego poproszę o przedstawienie projektu uchwały.   

Radny p. Bartosz Domaszewicz: przedstawił projekt uchwały opisany w druku 
BRM nr 61/2018. załączniki nr 6. 

Pytania.  

Radna p. Marta Grzeszczyk: czy to pan radny jest projektodawcą? 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: tak, jestem projektodawcą.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: sprawa jest oczywista, ale muszę państwu 
wspomnieć, że w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzje inwestycyjne dotyczące 
renaturyzacji rzeki Sokołówki, wtedy były protesty społeczne. Dzisiaj są wszyscy 
zadowoleni.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za park gminny pn. „Park nad 
Sokołówką” terenu położonego w rejonie Alei Włókniarzy oraz ulic: Zgierskiej i Liściastej 
w Łodzi – druk BRM nr 61/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach za”, braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania za park 
gminny pn. „Park nad Sokołówką” terenu położonego w rejonie Alei Włókniarzy oraz ulic: 
Zgierskiej i Liściastej w Łodzi. – druk BRM nr 61/2018.  

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 73/2018.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

P.o. zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska: zreferowała 
załączony do protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 73/2018. załączniki nr 7. 
w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji. 

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: wyrażam zadowolenie, że nasze postulaty zostały 
spełnione tylko nie do końca wiem, ale już nie chcę tego roztrząsać, czy ten milion na 
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obiekty, to będą w ogóle dla wszystkich wspólnot, czy tylko dla nieruchomości, które mają 
jakiś związek z wpisem do ewidencji zabytków, bo w gruncie rzeczy mamy tutaj punkt, który 
dotyczy przyporządkowania związanego z obiektami rejestrowymi, ale tutaj nie o nie chodzi. 
Nie do końca wiem, czy będą dodatkowe kryteria korzystania z tych środków, czy każda ze 
wspólnot jak się zgłosi, będzie mogła korzystać z tych pieniędzy? 

P.o. zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska: chodzi nie tylko 
obiekty wpisane do rejestru.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: jesteśmy więc wybrańcami, że opiniujemy to 
bezprzedmiotowo.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2018 rok – druk nr 73/2018.  

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach za”, braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 73/2018.  

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 –  
druk nr 74/2018.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

P.o. zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska: zreferowała 
załączony do protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 73/2018. załączniki nr 8. 
w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji. 

Pytania.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: poprosiła o bliższe informacje na temat remontu siedziby 
Harnama. Rozumiem, że chodzi o część przy Białej Fabryce, tak? 

P.o. zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska: tak mamy we 
wniosku. Nie są to jednak duże kwoty, bo 100 000 zł, które ma służyć podniesieniu nakładów 
finansowych, zwiększeniu limitów wydatków na poprawę efektywności energetycznej. 
Dokładnej informacji nie mamy, możemy się dowiedzieć.  

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Marzena Wi śniak:  są to wydatki na wkład 
własny. Będzie to projekt RPO Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jest on już 
wpisany na listę projektów strategicznych, będzie to termomodernizacja budynku.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: rozumiem, że część miejska to wkład własny na projekt. 
Czy ten projekt jest spójny z tym co dzieje się obok w Centralnym Muzeum Włókiennictwa? 
Wiemy, że to muzeum też teraz podlega remontowi. Czy te instytucje współpracowały ze 
sobą? 

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Marzena Wi śniak:  formalnie są to dwa osobne 
projekty.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: tak, ja wiem. Tylko czy wizualnie będzie to jednolite? 

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Marzena Wi śniak:  myślę, że niezbędne 
i wymagane prawem uzgodnienia będą wykonane. Tak zakładam. Nie potrafię ze stu 
procentową pewnością odpowiedzieć. Możemy to sprawdzić.  
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Radna p. Małgorzata Bartosiak: proszę o sprawdzenie tego do jutra. Jak rozumiem, jest to 
drugi projekt i on powinien być dopasowany do projektu, który jest już realizowany.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – druk nr 74/2018.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach za”, braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – 
druk nr 74/2018. 

Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poinformował o pismach, które 
wpłynęły do komisji: 

1. Pismo w sprawie nadania nazwy Pejzażowa lub Azurytowa dla drogi.  

2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury za 2017 r. i ŁCW. Materiał doręczono do skrytek korespondencyjnych 
państwa radnych w formie nagrania na płycie. Wersja papierowa znajduje się w 
dokumentacji pracy komisji.  

3. Pismo w sprawie przyznania lokalu użytkowego przy Piortkowskiej17.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: warto z góry poprzeć wniosek o przyznanie tego 
lokalu, ale myślę że nie będzie to problematyczne, ponieważ lokal ten jest w trybie poza 
przetargiem.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: podzielam pańskie zdanie że co do 
fundacji i osoby, to jak najbardziej za. Jednak teraz nie rozstrzygamy tej kwestii.  

Proszę państwa także o zgłaszanie z działalnością której instytucji kultury chcieliby państwo 
zapoznać się podczas naszych obrad, poza oczywiście Miejską Biblioteką Publiczną, bo ta 
sprawa już jest zaplanowana.  

Wobec braku innych spraw tym punkcie porządku obrad przewodniczący komisji radny 
p. Grzegorz Matuszak zakończył posiedzenie.  

 

Komisja przyjęła protokół: 

Grzegorz Matuszak 

 

przewodniczący komisji 

Protokół sporządziła:  

Monika Olejniczak  

 

sekretarz komisji 


