
Protokół nr 9/VI/2015 
DPr-BRM-II.0012.11.7.2015 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 czerwca 2015 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecnych................ 5 osób. 
 

2.  Zaproszeni goście - według listy obecności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Przyjęcie protokółu posiedzenia nr 8 Komisji. 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi 
– druk BRM nr 84/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie – druk 
nr 134/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie – druk 
nr 135/2015. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka, która 

powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Następnie pani Przewodnicząca 
przedstawiła zebranym proponowany porządek posiedzenia. 

Zebrani jednomyślnie przyj ęli porządek obrad. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokołu posiedzenia nr 8 Komisji. 
Za przyj ęciem przedmiotowego protokółu posiedzenia Komisji głosowało 

5 osób, przeciw nie głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem ww. protokół. 
 
Ad. pkt 2: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek 
pomocniczych Miasta Łodzi – druk BRM nr 84/2015. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przedstawiła w imieniu 
projektodawcy, tj. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, powyższy projekt uchwały 
(załącznik nr 4 do protokołu). 

Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały głosowało 

5 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Projekt uzyskał więc pozytywną opinię Komisji. 
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Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zaproponowała, by Komisja 
rozpatrzyła punkt 3 i 4 porządku obrad łącznie. 

Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 
 
Ad. pkt 3 – 4: rozpatrzenie i zaopiniowanie następujących projektów uchwał 

Rady Miejskiej w Łodzi: 
- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 134/2015; 
- oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 135/2015. 
P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 

Społecznej i Zdrowia pani Małgorzata Krupot - Błasiak przedstawiła zebranym ww. projekty 
uchwał (załącznik nr 5 i 6 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Pan radny Grzegorz Matuszak zadał pytanie, czy w wyniku planowanej 

przez Wydział reorganizacji lokal przy ul. Długosza 7/9 zostanie zwolniony. 
P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 

Społecznej i Zdrowia pani Małgorzata Krupot - Błasiak udzieliła na to pytanie odpowiedzi 
przeczącej – w wyniku tej reorganizacji zwolniony zostanie lokal przy ul. Ossowskiego 4, 
w którym działa obecnie Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie. Filia ta 
przeniesiona zostanie właśnie do lokalu przy ul. Długosza 7/9. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka poprosiła o odpowiedź na pytanie, 
czy przeniesienie Filii nr 17 Biblioteki z ul. Ossowskiego 4 na ul. Długosza 7/9 jest dobrym 
rozwiązaniem, pod względem możliwości zapewnienia dostępu do tej placówki dla osób 
niepełnosprawnych. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pani Małgorzata Krupot - Błasiak przecząco odpowiedziała na to 
pytanie – lokal przy ul. Długosza 7/9 mieści się bowiem na pierwszym piętrze pawilonu. 
Zmianę tę zaproponowano jednak, ponieważ wpisuje się ona w realizowaną przez Wydział 
koncepcję tworzenia bibliotek ogólnych, rodzinnych, z których jednocześnie mogą korzystać 
dzieci i ich rodzice, bądź opiekunowie. 

Pani Dyrektor zapewniła ponadto zebranych, że osoby kierujące tą Biblioteką oraz 
Wydział Kultury UMŁ cały czas prowadzą poszukiwania innego lokalu, który byłby w pełni 
dostępny dla osób mniej sprawnych ruchowo, czy niepełnosprawnych. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zapytała, czy Wydział Kultury 
poszukuje tej lokalizacji w ramach Osiedla Koziny, czy też również poza tym Osiedlem. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pani Małgorzata Krupot - Błasiak stwierdziła, iż poszukiwania tego 
lokalu prowadzone są wyłącznie na terenie ww. Osiedla. 

Rada Osiedla Koziny wydała pozytywną opinię w sprawie propozycji zmiany 
lokalizacji Filii nr 17. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przypomniała, że w trakcie jednego 
z posiedzeń Komisji Kultury RM prosiła o informację nt. sytuacji placówki bibliotecznej 
przy ul. Długosza 7/9, w związku z fatalnym stanem dachu pawilonu, w którym placówka ta 
funkcjonuje. Pani Przewodnicząca zadała w związku z tym pytanie, czy wydział Kultury 
podjął działania w tej sprawie. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pani Małgorzata Krupot - Błasiak powiedziała, że sprawa ta nie jest jej 
znana. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – 
Polesie – druk nr 134/2015 - głos oddało 5 członków Komisji, przeciw nie głosował nikt, 
nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – 
Polesie – druk nr 135/2015 - głosowało 5 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie 
wstrzymał się od głosu. 

Komisja zaopiniowała więc pozytywnie przedmiotowe projekty uchwał Rady 
Miejskiej w Łodzi. 

 
Ad. pkt 5: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski odnosząc się do rozpatrzonych 

przez Komisję projektów uchwał, zawartych w drukach nr 134/2015 i 134/2015, ocenił, że 
powinny one stanowić jeden projekt uchwały. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pani Małgorzata Krupot - Błasiak stwierdziła, że decyzja 
o opracowaniu dwóch osobnych projektów powstała w związku z opinią w tej sprawie, 
wydaną przez Oddział Legislacyjny Wydziału Organizacyjno – Prawnego UMŁ. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zaproponował, by Komisja 
zaprosiła w takim razie na swoje kolejne posiedzenie Kierownika Oddziału Legislacyjnego 
pana Tomasza Urjasza, aby wyjaśnił on tę kwestię. 

Zebrani zaakceptowali powyższą propozycję. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 


