
Posiedzenie nr 6 
Komisja Kultury  

Rady Miejskiej w Łodzi 
10 marca 2015 r.  

 
 

1. Przez aklamację przyjęto protokół nr 5/II/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.  

2. Wyznaczono dwóch radnych do udziału w pracach Komisji do spraw przyznawania 
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.  

Komisję Kultury reprezentować będą: 

1) radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski,  

2) radny p. Sylwester Pawłowski.  

Opinia pozytywna: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

3. Komisja zapoznała się z propozycjami nazewniczymi. Po omówieniu poszczególnych 
spraw ustaliła kierunki ich dalszego procedowania.  

4. Zapoznano się ze skargą na treść plakatów umieszczonych przez Teatr im. Stefana 
Jaracza w Łodzi na słupach ogłoszeniowych.  

Skargę zreferował przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak.  

Następnie komisja rozpatrzyła i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi 
p. ......... .......... na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 31/2015.  

Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

5. W punkcie Sprawy wniesione i wolne wnioski:  

1) Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak przedstawił pisma, które 
wpłynęły do komisji w okresie między posiedzeniami.  

2) Radny p. Włodzimierz Tomaszewski przedstawił projekt stanowiska Komisji Kultury 
w sprawie terenów pod realizację Centrum Festiwalowo-Kongresowego. Ustalono, 
że ta sprawa zostanie włączona do porządku obrad kolejnego posiedzenia komisji.  

3) Zapoznano się z pismem dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi skierowanym do 
Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zwiększenia budżetu Teatru w roku 2015 o kwotę 
250 000 zł w związku z jubileuszem 70-lecia, jaki Teatr Powszechny w Łodzi 
obchodzi w br. i planowaną prapremierą sztuki Macieja Karpińskiego i Macieja 
Wojtyszki Wytwórnia piosenek, będącą punktem kulminacyjnym obchodów 
jubileuszowych.  



Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak zaproponował, aby Komisja 
Kultury poparła wniosek Teatru Powszechnego w Łodzi wyrażony w piśmie 
do Prezydenta Miasta Łodzi.  

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 2 głosy.  

 

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Olejniczak  

          Data sporządzenia: 11.03.2015 r.  

 


