
DPr-BRM-II.0012.8.19.2016 

Protokół nr 39/XII/2016  

posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2016 r. 

które odbyło się w sali 106 B Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.  
 
I.  Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji:   11 radnych, 

obecnych:   9 radnych, 

nieobecnych:   2, tj.: 

1. Radny p. Kamil Jeziorski nieobecny nieusprawiedliwiony; 

2. radna p. Monika Malinowska – Olszowy nieobecna nieusprawiedliwiona.  

oraz zaproszeni goście.  

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

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak; 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 346/2016.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok - druk nr 351/2016.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: po stwierdzeniu quorum, 
na podstawie podpisów na liście obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji. 
Prowadzący powitał radnych i zaproszonych gości. Pan przewodniczący poinformował, 
że członkowie komisji otrzymali zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad 
w drodze elektronicznej.  

Następnie prowadzący poinformował, że dziś o godzinie 13:40 wpłynęło pismo, które od 
pana Tomasza Kacprzaka skierowane zostało do nas w sprawie zajęcia się ośmioma 
uchwałami nadającymi nazwy w ramach Nowego Centrum Łodzi. Teksty powielone tych 
projektów uchwał wpłynęły o 13:55. A w związku z tym, że – i tu pozwalam sobie prosić 
państwa o opinię – żebyśmy zajęli stanowisko w tej materii. Sprawa nie jest z gatunku klęsk 
żywiołowych, nie jest z gatunku zmiany budżetu, bo się rok budżetowy kończy o nazwach w 
NCŁ dyskutuje się już od dawna. W gazetach były podane już nazwy od 8 lipca. Obyła się 
dyskusja, były konsultacje społeczne, tablice z nazwami już stoją. W środę 14 grudnia już w 
gazecie ogłoszono jakie to będą nazwy. W związku z tym uważam, że jeśli się nie będziemy 
szanować jako radni, to wszyscy nas będą traktować jak hetki-pętelki. I dlatego ja mam 
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propozycję następującą, aby komisja podjęła stanowisko, że się tym nie zajmie w takim 
trybie. Natomiast jeśli pan przewodniczący Kacprzak jutro wprowadzi to do porządku obrad, 
będziemy głosować. Odbędzie się dyskusja, Rada podejmie – w porządku. Ja uważam, że 
komisja w obronie podmiotowości każdego radnego i całej komisji, nie powinna się dziś 
w takim trybie zająć.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: ja się z panem przewodniczącym zgadzam. Uważam, że 
nie powinniśmy się tym zajmować. Rzeczywistość, która wyprzedziła działalność Rady 
Miejskiej, komisji i rady ogółem jako ciała stanowiącego prawo miejscowe, także nadającego 
nazwy, była od nas szybsza. Ja uważam, że nawet z ostrożności nie będziemy się tym 
zajmować, bo np. za miesiąc będą już inne tablice, z innymi nazwami. Po co teraz będziemy 
podejmować uchwały skoro ktoś je zmieni. Dla ostrożności poczekajmy. Niech się te tablice 
tam ustoją. I dopiero będziemy mogli bezpiecznie zdecydować czy dobrze stoją.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski wiceprzewodniczący komisji: dodam, że nie mamy 
informacji w postaci wyników konsultacji społecznych ogłoszonych w wyniku zbierania 
materiałów do publikacji prasowej odnośnie stojących już tablic. Tego pisma nie widzicie, bo 
ma je przed sobą pan przewodniczący. Te nazwy nie są wszystkie. Jest kilka. Dokładnie 
osiem i nie wiem jaki jest ich dobór. Nie powiem, aby najbardziej kontrowersyjnej 
brakowało, bo co najmniej jedna bądź dwie są mocno kontrowersyjne, z tych które są 
zaproponowane, bo jest nazwa Wandy Jakubowskiej i Poznańskich.  

Natomiast nie tyle rzeczywistość nas wyprzedziła, co pani prezydent wyprzedziła.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja oczywiście będę popierał to odłożenie. Chociaż 
z drugiej strony ubolewam nad tym, że stwarzamy taki kłopot ZDiT, bo kłopotu by nie było 
gdyby cała procedura była z wyprzedzeniem w takim sensie, że konsultacje byłyby wcześniej 
i nazwy ulic byłyby o wiele wcześniej, a powinny być właściwie przyjęte przed oddaniem tej 
przestrzeni do użytku. Cóż, przepraszamy ZDiT, że będzie się jeszcze denerwował.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: rozumiem, że możemy przyjąć 
takie rozstrzygnięcie, aby komisja nie zajmowała się tymi projektami uchwał, które z wielu 
względów w niewłaściwej procedurze się znalazły. Raz, że w ostatniej chwili, dwa że zostały 
już pewne fakty dokonane. Było dużo czasu, aby dokumenty przekazać do komisji, a my 
mamy się sprawą zająć w ostatniej chwili. Jeśli takie stanowisko uzyska państwa poparcie, 
przedstawię je na jutrzejszej sesji. Kto z państwa jest za tym, abyśmy w obronie naszej 
podmiotowości się tym nie zajmowali. Ja jestem za.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami za – jednomyślnie – poprała stanowisko.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: dziękuję państwu radnym 
za podjęcie takiego stanowiska. Przepraszam państwa z ŁOG, że się państwo fatygowali 
w dobrej wierze, ale naprawdę mam nadzieję, że państwo rozumieją na czym rzecz polega.  

Przystępujemy zatem do przyjęcia dziennego porządku obrad. Kto z państwa jest za? 

Komisja w głosowaniu 9 głosami za – jednomyślnie– przyjęła dzienny porządek obrad.  

Ad. 1) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 346/2016.  
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Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poprosił o wprowadzenie do 
bieżącego punktu przedstawiciela Wydziału Kultury.  

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Halina Bernat: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 346/2016. 

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie komisji projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 346/2016. Załącznik nr 3.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 
r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź 
 - druk nr 346/2016.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok - druk nr 351/2016.  

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

Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 351/2016. Załącznik nr 4. 

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie komisji projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok - druk nr 351/2016. 

Komisja w głosowaniu 9 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok  
- druk nr 351/2016. 

Ad. 3)Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wpłynęło do nas pismo pana 
wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego DKZ-KLT-III.403.1.14.2016 z prośbą, aby 
komisja delegowała radnych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Stypendialnej. 
Planowany termin posiedzenia planowany jest na 30 stycznia 2017 r. Jak państwo pamiętają 
roczne przyjmowaliśmy okresy delegacji. Do tej pory delegatami komisji do komisji 
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stypendialnej były panie Monika Malinowska – Olszowy i pani Małgorzata Matuszewska. 
Czy pani Małgorzata Matuszewska wyraża zgodę na kontynuacje tej misji? 

Zgłasza się również pan Bartłomiej Dyba – Bojarski.  

Wobec tego mamy dwie propozycje, ponieważ nie ma pani Moniki Malinowskiej – Olszowy, 
jej kadencja niejako już dobiega końca, zgłasza się na jej miejsce pan Bartłomiej Dyba – 
Bojarski i pani Małgorzata Matuszewska. 

Czy są inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  

W związku z prośbą tym wyznaczono radnych: 

1. radną p. Małgorzatę Matuszewską 

Komisja w głosowaniu 9 głosami za – jednomyślnie – wyraziła zgodę na delegację radnej 
pani Małgorzaty Matuszewskiej.  

2. radnego p. Bartłomieja Dybę – Bojarskiego.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami za wyraziła zgodę na delegację radnego pana Bartłomieja 
Dyby - Bojarskiego.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wpłynęło także pismo 
mieszkańców Podgórze – Gremach skierowane do pani prezydent, a do naszej wiadomości z 
prośbą o podjęcie działań zmierzających do nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Niciarnianej 
i Czechosłowackiej. Propozycja brzmi: Rondo Grembach.  

Nie będziemy dziś tego rozstrzygać, ale czy generalnie są państwo pozytywnie nastawieni do 
tego, aby podjąć dalszy ciąg prac? Kto jest za tym, aby się zająć tą propozycją? 

Komisja w głosowaniu 9 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie wyraziła aprobatę w 
sprawie podjęcia prac w sprawie wniosku mieszkańców Podgórze – Gremach.  

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 

 
 

 

 


