
Posiedzenie nr 7 
Komisja Kultury  

Rady Miejskiej w Łodzi 
24 marca 2015 r.  

 
 

1. Przyjęto protokół nr 6/III/2015 z dnia 10 marca 2015 r.  

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

2. Komisja dokonała oglądu stanu zachowania Muzeum Miasta Łodzi w kontekście 
pilnych potrzeb prac remontowych.  

Dyrektor instytucji p. Małgorzata Laurentowicz – Granas przedstawiła prezentację 
multimedialną: Plan rozwoju Muzeum i Oddziałów do roku 2020.  

Komisja podjęła stanowisko w brzmieniu: 

„Komisja Kultury Rady Miejskiej w Łodzi zwraca się do Pani Prezydent z apelem 
o osobiste zainteresowanie się potrzebami remontowymi jednego z najcenniejszych 
i reprezentacyjnych łódzkich pałaców.  

Komisji wyraża przekonanie, że pilną potrzebą, już w roku 2015, jest sporządzenie 
dokumentacji stanu zabytkowego pałacu oraz określenie zakresu prac remontowych 
i konserwatorskich, a także ewentualne wyłonienie wykonawcy tych prac. W tym celu 
niezbędne jest przeznaczenie stosownych środków finansowych z puli przeznaczonej 
na rewitalizację Łodzi.  

Kompleksowa rewitalizacja obiektu Muzeum Miasta Łodzi powinna być ujęta 
w projektach obszarowych.  

W budżecie miasta na rok 2016 i na rok 2017 będzie konieczne zaplanowanie 
odpowiednich środków na wykonanie prac remontowych i zabezpieczających. 
Bez programu ratowania obiektu pałac I. K. Poznańskiego będzie ulegał coraz 
większej destrukcji, zagrożone będą nie tylko zgromadzone w nim cenne zbiory,  
ale i sam, budynek będący rozpoznawalną nie tylko w Polsce wizytówką naszego 
miasta.  

Komisja wnosi także o uzupełnienie tegorocznego budżetu Muzeum do poziomu 
co najmniej ubiegłorocznego.  

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

3. Prezentacji wniosku Fundacji „Dom Muzyki” w sprawie projektu uroczystych 
obchodów Dnia Dziecka w Atlas Arenie dokonał p. Arkadiusz Pachulski. 

4. Radny p. Włodzimierz Tomaszewski przedstawił projekt stanowiska w sprawie 
terenów pod realizację Centrum Festiwalowo – Kongresowego. 

Po wyjaśnieniach przedstawiciela Zarządu Nowego Centrum Łodzi, pytaniach 
do wnioskodawcy i wyczerpaniu fazy dyskusji Komisja nie przyjęła stanowiska.  



5. W punkcie: Sprawy wniesione i wolne wnioski przewodniczący zapoznał radnych 
ze sprawami, które wpłynęły do Komisji między posiedzeniami.  

Po wysłuchaniu informacji pana Ryszarda Bonisławskiego, senatora RP na temat 
wzniesienia w Łodzi pomnika, zasłużonego dla powstania i rozwoju naszego miasta 
w początkach XIX wieku, prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego 
Rajmunda Rembielińskiego, Komisja wyraziła pełną aprobatę i uznanie 
dla tej inicjatywy.  

Jednocześnie Komisja pozytywnie ocenia projekt pomnika autorstwa łódzkiej artystki 
rzeźbiarki Zofii Władyki-Łuczak oraz akceptuje propozycję zlokalizowanego pomnika 
w rejonie ulic Rembielińskiego i alei Politechniki.  

Fundatorem pomnika Rajmunda Rembielińskiego będzie osoba prywatna i miasto 
z tego powodu nie poniesie wydatków związanych z projektem, wykonaniem odlewu 
rzeźby i jej ustawieniem.  

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  
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