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Protokół nr 1/XII/2014 
 

posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, 
które odbyło się 9 grudnia 2014 roku  

w UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi 
 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych, 

obecnych   - 11 radnych, 

nieobecnych   - 0 radnych  

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Pan radny Małgorzata Niewiadomska-Cudak wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Łodzi; 

Pan radny Grzegorz Matuszak przewodniczący Komisji.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.  

2) Wybór przewodniczącego komisji.  

a) zgłaszanie kandydatów; 

b) prezentacja kandydatów; 

c) głosowanie.  

3) Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego komisji.  

4) Ustalenie liczby wiceprzewodniczących komisji.  

5) Wybór wiceprzewodniczących komisji.  

a) zgłaszanie kandydatów; 

b) prezentacja kandydatów; 

c) głosowanie.  

6) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak 
po stwierdzeniu quorum, na podstawie listy obecności radnych, otworzyła pierwsze 
posiedzenie Komisji Kultury VII Rady Miejskiej w Łodzi. Powitała wszystkich radnych 
i zaproszonych gości.  
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W związku z brakiem uwag do dziennego porządku posiedzenia Komisji, Pani 
wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyj ęła dzienny porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu.  

Ad. 2) Wybór przewodniczącego Komisji.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak 
poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Kultury 
Rady Miejskiej w Łodzi.  

Radny p. Sylwester Pawłowski w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
na funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi zgłosił kandydaturę 
Pana radnego Grzegorza Matuszaka. Poinformował radnych, że kandydat był 
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi VI kadencji, wcześniej pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady. Pan Grzegorz Matuszak jest nie tylko bardzo dobrym 
samorządowcem, ale jest również entuzjastą i zapalnym bibliofilem, a w środowisku łódzkiej 
kultury jest osobą szanowaną, cenioną i mającą duży wpływ na dotychczasowy rozwój 
instytucji i środowisk kulturalnych w naszym mieście. Myślę, że pod Jego kierunkiem 
Komisja Kultury będzie pracowała z korzyścią nie tylko dla Rady Miejskiej, ale przede 
wszystkim z korzyścią dla środowiska łódzkiej kultury i że przyczyni się do podejmowania 
w tym gremium decyzji pozwalających na właściwy, harmonijny rozwój środowiska kultury 
w naszym mieście.  

Zgłoszeń innych kandydatów nie było.  

Radny p. Grzegorz Matuszak wyraził zgodę na kandydowanie. Powiedział: dziękuję 
za zaufanie, jakim obdarzyli mnie Państwo radni. Pan radny dodał: prezesuję Łódzkiemu 
Towarzystwu Przyjaciół Książki. Ze środowiskiem księgarskim, bibliotekarskim, 
bibliofilskim mam od wielu lat bardzo bliskie kontakty. Jestem członkiem Rady Programowej 
Miejskiej Galerii Sztuki. Mam nadzieję, że Rada Miejska w Łodzi będzie uchwalać takie 
budżety, aby placówki kultury nie tylko miały środki na koszty stałe, ale również na rozwój 
zbiorów i programów. Sądzę, że wspólnym zadaniem Komisji będzie zadbanie o właściwe 
warunki finansowe, organizacyjne dla placówek łódzkiej kultury. Nie dzielę kultury na 
łódzką, wojewódzką, centralną i terenową. Kultura jest jedna. Polska, nasza.  

Pytania do kandydata. 

Pytań do kandydata nie zgłoszono.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak 
poddała pod głosowanie kandydaturę Pana radnego Grzegorza Matuszaka na funkcję 
przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ącym się” pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana radnego Grzegorza 
Matuszaka na funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak poprosił o zaprotokołowanie, że nie 
uczestniczył w głosowaniu.  

Ad. 3) Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Komisji.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak 
pogratulowała Panu radnemu Grzegorzowi Matuszakowi wyboru na funkcję 
przewodniczącego Komisji i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak podziękował radnym za zaufanie, 
jakim został obdarzony i przystąpił do dalszej realizacji dziennego porządku obrad.  

Ad. 4) Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Komisji.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak zaproponował, aby w Prezydium 
Komisji zasiedli przedstawiciele wszystkich Klubów Radnych. Zaproponował, aby wybrano 
dwóch wiceprzewodniczących i aby każdy z tych kandydatów reprezentował Kluby Radnych: 
Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.  

Wobec braku uwag do zgłoszonej propozycji Pan radny Grzegorz Matuszak 
przewodniczący Komisji  poddał ją pod głosowanie Komisji.  

Komisja w głosowaniu 11 głosami „za” – jednomyślnie – poparła propozycję radnego 
Grzegorza Matuszaka przewodniczącego Komisji dotyczącą wyboru dwóch 
wiceprzewodniczących Kultury Rady Miejskiej w Łodzi.  

Ad. 5) Wybór wiceprzewodniczących Komisji.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na funkcję wiceprzewodniczących Komisji.  

Radna p. Elżbieta Bartczak zgłosiła kandydaturę Pani Joanny Budzińskiej. Powiedziała: 
Pani radna Joanna Budzińska w poprzedniej kadencji była członkiem tej Komisji, ma wielkie 
doświadczenie. Ma także rekomendację członków Platformy Obywatelskiej.  

Radna p. Joanna Budzińska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Pytania do kandydatki. 

Pytań do kandydatki nie zgłoszono.  

Radna p. Joanna Budzińska powiedziała: przez cztery lata pracowałam w Komisji Kultury. 
Nabyłam doświadczenia i znam przedmiot pracy tej Komisji. Myślę, że jestem odpowiednią 
osobą do pełnienia tej funkcji.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział: w imieniu Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości zgłaszam kandydaturę Pana mecenasa Bartłomieja Dyby-Bojarskiego, 
który jest także zawodowo związany z instytucjami kultury więc jego obecność w tej Komisji, 
nie tylko jako członka, ale również jako wiceprzewodniczącego na pewno będzie bardzo 
korzystna. Myślę, że doświadczenie zawodowe jest tutaj bardzo przydatne. Pan Bartłomiej 
Dyba-Bojarski jest radnym pierwszą kadencję, niemiej ważna jest tutaj znajomość realiów, 
zwłaszcza prawnych instytucji kultury.  

Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski wyraził zgodę na kandydowanie.  

Pytania do kandydata. 

Pytań do kandydata nie zgłoszono.  
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Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski powiedział: jestem radcą prawnym. W swojej karierze 
zawodowej zajmowałem się sprawami kultury kilku jednostek miejskich, a także sektora 
publicznego. W związku z czym, proszę Państwa o wybór.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie Komisji 
kandydaturę Pani radnej Joanny Budzińskiej na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji 
Kultury Rady Miejskiej w Łodzi.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku 
głosach „wstrzymujących się” poparła kandydatur ę Pani radnej Joanny Budzińskiej na 
funkcj ę wiceprzewodniczącej Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie Komisji 
kandydaturę Pana radnego Bartłomieja Dyby-Bojarskiego na funkcję wiceprzewodniczącego 
Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku 
głosach „wstrzymujących się” poparła kandydatur ę Pana radnego Bartłomieja Dyby-
Bojarskiego na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Miejskiej 
w Łodzi.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak zaproponował zmianę porządku 
obrad poprzez wprowadzenie punktu w brzmieniu: Zaopiniowanie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla 
samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź  
- druk nr 270/2014.  

Uwag ze strony Komisji nie zgłoszono.  

Ad. 6) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 270/2014.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad porosił przedstawiciela Wydziału Kultury.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska-Struszczyk przedstawiła projekt 
uchwały opisany w druku nr 270/2014. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie Komisji 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych 
na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź 
- druk nr 270/2014. 
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Komisja w głosowaniu 11 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku 
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla 
samorządowych instytucji kultury, dla których organizatore m jest Miasto Łódź - druk 
nr 270/2014. 

Ad. 7) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

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

1. Pismo z Wydziału Kultury o wyznaczenie dwóch przedstawicieli Komisji Kultury 
do udziału w posiedzeniach Komisji Stypendialnej (w związku z uchwałą 
Nr LV/886/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury). 
Ustalono, że sprawa wyboru przedstawicieli Komisji Kultury będzie przedmiotem 
obrad najbliższego posiedzenia Komisji Kultury.  

2. Pismo Zarządu Zieleni Miejskiej przekazujące wniosek mieszkańca o zmianę nazwy 
Parku Źródła Olchówki na: Park Źródła Olchówki im. Olgi i Andrzeja 
Małkowskich. Ustalono, że sprawa będzie przedmiotem obrad, kiedy w porządku 
obrad zostanie umieszczony punkt w brzmieniu: „Sprawy nazewnicze.”.  

3. Pismo p. Ewy Maćkowiak Przewodniczącej Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich przy MBP Łódź-Górna z prośbą o umożliwienie przedstawienia sytuacji 
finansowej i płacowej pracowników bibliotek publicznych w Łodzi na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej w Łodzi. Ustalono, że sprawa będzie przedmiotem obrad kolejnego 
posiedzenia Komisji Kultury. Ponieważ sprawa była już wcześniej omawiana przez 
Komisję Kultury ustalono, iż fragment protokołu odzwierciedlający uprzednio odbytą 
w tej sprawie dyskusję będzie przesłany członkom Komisji drogą elektroniczną.  

4. Pismo w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2015 r. druk nr 271/2014 
i 2722014. Pan przewodniczący Komisji zaproponował, aby Komisja Kultury 
przystąpiła do prac nad projektem budżetu w dniu 23 grudnia br. Uwag nie zgłoszono.  

Radny p. Maciej Rakowski powiedział, że do Komisji Kultury wpływają w dosyć dużej 
ilości pomysły nazewnicze. Utrwaliła się praktyka, żeby nie wprowadzać takiego pomysłu 
jako oddzielnego punktu, ale żeby przyjąć, że przewodniczący Komisji informuje o sprawach 
nazewniczych w punkcie Sprawy wniesione i wolne wnioski, a pomysłodawcy przekazać 
informację, że radni zostali poinformowani o sprawie i do każdego z radnych należy 
inicjatywa uchwałodawcza i jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, to skorzysta.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak powiedział: sądzę, że w VII 
kadencji również będziemy przestrzegać zasady, że nie zmieniamy istniejących nazw. 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział: rozumiem, że przedmiotowy wniosek trafi 
do radnych.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak powiedział: tak, kiedy będziemy się 
tą sprawą zajmować, wniosek będzie przesłany radnym.  
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Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski zapytał: czy Komisja 
Kultury opiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 264/2014? Jeśli nie, to czy można 
w tej sprawie uzyskać informację od Wydziału? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska-Struszczyk powiedziała: źródłem tej 
informacji jest Biuro ds. Partycypacji Społecznej. My przygotowujemy konkursy dla 
organizacji pozarządowych. Wysokość tej kwoty będzie uchwalona na sesji budżetowej. 
Konkursy dotyczą wydarzeń kulturalnych. Jest to drobny obszar, którym my zajmujemy się 
w ramach całego Programu.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak powiedział: przedmiotowy projekt 
uchwały nie został skierowany do Komisji Kultury.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski zapytał: czy zakres 
zadań, który przewidziany jest w tym roku jest tożsamy z ubiegłorocznym? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska-Struszczyk powiedziała: zakres zadań 
nie został poszerzony ani zmniejszony. Jest tożsamy z tym, który był poprzednio. Bardzo 
zależało mi na tym, aby tam podkreślić edukację kulturalną i na to chciałabym kłaść nacisk 
jeśli chodzi o pracę tych Komisji, ale ten punkt już w tym Programie był.  

 
Wobec braku innych spraw w tym punkcie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji 
radny Pan Grzegorz Matuszak zamknął obrady.  

 

Protokół sporządziła:      Komisja przyjęła protokół: 

Monika Olejniczak         Grzegorz Matuszak  

 

sekretarz Komisji     przewodniczący Komisji  
 
 

 

 

 

 


