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Protokół nr 47/VI/2017 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 13 czerwca 2017 r. 

 
I.  Obecność na posiedzeniu Komisji: 

stan Komisji:   11 radnych, 

obecnych:   9 radnych, 

nieobecnych:   2 radnych: 

1. radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski – nieobecny nieusprawiedliwiony,  

2. radny p. Bartosz Domaszewicz – nieobecny usprawiedliwiony.  

Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3  do protokołu. 

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią załączniki nr 4 i nr 5 do protokołu. 

II.  Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołów: nr 44/IV/2017 z dnia 25.04.2017, nr 45/V/2017 z dnia 9.05.2017 
oraz nr 46/V/2017 z dnia 22.05.2017.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Katyńskiego na terenie 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi –  
druk BRM nr 122/2017.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok – druk nr 152/2017.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 –  
druk nr 153/2017.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 145/2017.  

6. Zaopiniowanie projektu w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście 
im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana 
Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w 
Łodzi – druk nr 146/2017.  

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

III.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na listach obecności obu Komisji 
przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak otworzył posiedzenie. 



Przewodniczący przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie. Następnie zapytał o uwagi i poddał proponowany porządek 
obrad pod głosowanie.  

Uwag nie zgłoszono. . 

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” przyjęła zaproponowany porządek obrad.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołów: nr 44/IV/2017 z dnia 25.04.2017, nr 45/V/2017 z dnia 
9.05.2017 oraz nr 46/V/2017 z dnia 22.05.2017. 

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak zapytał o uwagi do protokołów.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wobec tego pan przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołów:  

• nr 44/IV/2017 z dnia 25.04.2017 

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 44/IV/2017 z dnia 25.04.2017.  

• nr 45/V/2017 z dnia 9.05.2017 

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 45/V/2017 z dnia 9.05.2017.  

• nr 46/V/2017 z dnia 22.05.2017 

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 46/V/2017 z dnia 22.05.2017.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Katyńskiego na 
terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi –  
druk BRM nr 122/2017.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak przesłany został państwu radnym 
projekt uchwały opisany w druku BRM nr122/2017. Projekt uchwały został przygotowany na 
wniosek dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Witamy na 
posiedzeniu komisji pana dyrektora, który nam może zechce osobiście przedstawić kwestię. 
Rzecz dotyczy, jak państwo się orientują z projektu uchwały, wzniesienia na terenie USK im.  
WAM pomnika w formie obelisku– zgodnie z załączonym projektem graficznym. Na 
obelisku będą wymienione nazwiska siedemdziesięciu pracowników WSO, który przed wojną 
działał w szpitalu klinicznym.  

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi p. Chudzik: ta 
sprawa ciągnie się już od kilku lat. Przed kilku laty właśnie została odsłonięte tablica pamięci 
tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Wtedy borykaliśmy się z zapytaniem czy to ma 
być okolicznościowa tablica, czy obelisk upamiętniający osoby, które zginęły w wyniku 
mordu katyńskiego.  

Ogólnym inicjatorem od wielu lat jest Rodzina Katyńska. Chcielibyśmy, aby pomnik został 
odsłonięty w 80 – rocznicę istnienia szpitala.  

Pytania.  



Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto z państwa radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie wzniesienia w sprawie wzniesienia Pomnika 
Katyńskiego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi –  
druk BRM nr 122/2017.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika 
Katyńskiego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi – druk 
BRM nr 122/2017.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: jutro zgłoszę projekt uchwały do 
porządku obrad sesji.  

Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 152/2017.  

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

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: zreferowała, w zakresie 
dotyczącym zainteresowań Komisji Kultury, załączony do niniejszego protokołu projekt 
uchwały opisany w druku nr 152/2017. Do projektu załączona jest również autopoprawka.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto z państwa radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 
na 2017 rok – druk nr 152/2017.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 152/2017.  

Ad. 4) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 –  
druk nr 153/2017.  

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

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: zreferowała, w zakresie 
dotyczącym zainteresowań Komisji Kultury, załączony do niniejszego protokołu projekt 
uchwały opisany w druku nr 153/2017.  



Zadanie, o którym mowa nie ma wpływu na budżet, a znajduje się tylko w WPF. Dotyczy ono 
modernizacji, rozszerzenia funkcji wyposażenia bibliotek, które dotychczas realizowane były 
tylko i wyłącznie przez Wydział kultury, a teraz realizowane przez Zarząd Inwestycji 
Miejskich. Tutaj nie zmienia się wartość kosztorysowa zadania, ale wyodrębnia się cześć 
zadania, która będzie realizowana przez ZIM: modernizacja i rozszerzenie funkcji 
wyposażenia bibliotek. I dotyczy dwóch obiektów nad którymi nadzór będzie miał ZIM.  

Pytania.  

Radny p. Kamil Jeziorski: kto będzie realizował tę inwestycję? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: Zarząd Inwestycji Miejskich.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto z państwa radnych jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 –  
druk nr 153/2017.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 –  
druk nr 153/2017.  

Ad. 5) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 145/2017.  

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

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: zreferowała załączony do niniejszego 
protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 145/2017.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto z państwa radnych jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla 
których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 145/2017. 

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla 
których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 145/2017. 



Ad. 6) Zaopiniowanie projektu w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – 
Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – 
Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o 
nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi – druk nr 146/2017.  

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

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: zreferowała załączony do niniejszego 
protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 146/2017. Jest to konsekwencja uchwały, 
którą państwo zaopiniowali 6 miesięcy temu, kiedy to Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę 
intencyjną w tej sprawie. W tej uchwale proponujemy połączenie bibliotek, co pozwoli nam 
od 1 stycznia 2018 r. mieć już jedną instytucję kultury jaką będzie Miejska Biblioteka w 
Łodzi. To również oznacza, że po uchwaleniu tej uchwały będziemy mogli już rozpocząć 
inwentaryzację, łączenie zasobów oraz podjąć wszystkie procedury, które będą nam 
potrzebne do tego, aby od stycznia funkcjonowała jedna biblioteka.  

Pytania.  

Radny p. Jan Mędrzak:  rozumiem, że będzie to jeden organizm prawny, ale filie będą 
funkcjonowały.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: filie będą. Nie ukrywam, że czeka 
nas analiza; są bowiem takie obszary, gdzie filie znajdują się w bardzo bliskiej odległości, a 
są takie tereny na których – jak państwo spojrzą na mapę – widać, że jest pustynia. W 
zawiązku z tym należy to przeanalizować i zracjonalizować. Będziemy starali się filie łączyć. 
Łączenie nie oznacza likwidacji.  

Radny p. Jan Mędrzak:  a jak z zatrudnieniem? Będzie analiza? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: czeka nas konkurs na dyrektora. Po 
tym jak państwo podejmą uchwałę, będziemy musieli powołać pełnomocnika, który 
skoordynuje prace czekające nas w najbliższym półroczu. Połączenie oznacza scalenie pięciu 
organizmów w jeden. Różne procedury, różne uwarunkowania. To wszystko należy 
ujednolicić i dostosować do potrzeb jednej placówki.  

Po konkursie dyrektor będzie musiał funkcjonować nie tylko w nowej rzeczywistości, ale 
również będzie musiał zająć się kartą biblioteczną, czyli jej wdrożeniem we wszystkich 
filiach.  

Nie planujemy w tej chwili zwolnień, myślę że nie ma takiej potrzeby. Jeśli nawet gdzieś 
będą filie połączone, to zakładam, że zatrudnienie będzie w nowopowstałych filiach.  

Radny p. Kamil Jeziorski: czy mogłaby pani powiedzieć o dobrych stronach?  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: dzisiaj mamy pięć bibliotek. A to 
oznacza, że mamy pięć dyrekcji, pięć księgowości, czyli administracja jest bardzo 
rozbudowana. Ponadto mamy pięć różnych systemów na których biblioteki pracują. To 
oznacza, że nie ma możliwości, aby zafunkcjonowała karta biblioteczna. Połączenie sprawi, 
że będziemy efektywnie wykorzystywać zarówno pracowników jak i będziemy mogli mieć 



spójną politykę zakupową, bo będzie to jeden duży organizm i sądzimy, że dodatkowe rabaty 
podczas zakupów uzyskamy. Ponadto będziemy wiedzieli, dzięki systemowi, który będzie – 
jakie są potrzeby, jakie są potrzeby zakupowe, jakie są braki, gdzie są nadwyżki. Będzie to 
pozwalało efektywnie wykorzystywać potencjał, który w tej chwili posiadamy. Nie ukrywam, 
że to się wiąże z weryfikacją lokalizacji, które są w tej chwili.  

Jeśli będziemy racjonalizować lokalizacje, to mieszkańcy w pierwszej kolejności będą 
odczuwali większy komfort korzystania z biblioteki. Nie ukrywam, że chcielibyśmy również 
mieć jedną wspólną promocję. Wczoraj przez Wydział Kultury zorganizowane zostało 
szkolenie, które pokazało, że nie mamy wspólnej polityki promocyjnej. Będą mogły być tzw. 
wydarzenia połączone. Sądzimy, że uda się zaoszczędzić również środki przeznaczane w tej 
chwili na mury i na administrację. Będą one wykorzystywane na cele promocyjno – 
zakupowe. Chcielibyśmy, aby biblioteki przemodelowały sposób zarządzania i skierowały się 
na kontakt z klientem, a nie skupianiem się na administracji.  

Radny p. Kamil Jeziorski: ile będzie jednostek poza tą Miejską Biblioteką Publiczną? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: dzisiaj mamy około 79 filii. Nie 
liczymy tych, które są w domach pomocy społecznej i w szpitalach.  

Zakładamy, że po analizie w pierwszym okresie kilka może z centrum być przesuniętych na 
Olechów, czy na Widzew. Jednak, kiedy okaże się, że są 2-3, które możemy połączyć, to też 
będziemy je łączyć.  

Radny p. Kamil Jeziorski: pani dyrektor z jednej strony mówi, że są stanowiska, które się w 
tej chwili dublują i będą one likwidowane. Z drugiej strony informuje pani o tym, że nie 
będzie zwolnień. Czy jest przygotowane opracowanie co do połączenie bibliotek, skutków 
tego procesu? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: w bibliotekach powielają się 
stanowiska dyrektorskie, stanowiska księgowych. Trzeba pamiętać, że niektórzy pracownicy 
mają uprawnienia emerytalne. Trudno z pracownikami przeprowadzać rozmowy w 
momencie, kiedy nie ma decyzji co do połączenia. W chwili kiedy biblioteki zostaną 
połączone, będziemy rozmawiali z pracownikami. Będą to rozmowy przeprowadzane również 
na bazie ocen pracowników, które są w tych instytucjach przeprowadzane.  

Radny p. Kamil Jeziorski: ja nie mam doświadczenia w łączeniu bibliotek, ale mam 
doświadczenie w łączeniu spółek. Wydaje mi się, że na początek wypadałoby przedstawić 
Radzie Miejskiej informację co się stanie z pracownikami, w jaki sposób chcą państwo 
uzyskać efekt synergii.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: z informacji, które państwu 
przekazywaliśmy poprzednio wynikało, że na 330 pracowników bibliotek około 10% 
nabywało uprawnienia emerytalne. W związku z tym w sposób naturalny – jeśli ci 
pracownicy będą chcieli zostać, to będą pracowali. A jeśli zechcą odejść – odejdą.  

Jeśli chodzi o pięć dyrektorek, trzy z nich nabywają uprawnienia emerytalne i jeśli będą 
chciały pracować dalej, myślę że znajdzie się dla nich zatrudnienie. I jak pan wie, koszty 
pracownicze również będą inne. Jeśli chodzi o stanowiska księgowe – sytuacja jest bardzo 
podobna.  



Nie jest wykluczone, że jeśli powstanie dział promocji, którego teraz w ogóle nie ma, to duża 
instytucja jaką będzie biblioteka – będzie taki dział potrzebowała.  

Na ten moment, na podstawie robionych analiz wynikało nam, że nie ma w ogóle mowy o 
zagrożeniach jeśli chodzi o sprawy pracownicze.  

Radny p. Kamil Jeziorski: ja jestem odmiennego zdania w tej sprawie, tym bardziej że nie 
otrzymaliśmy żadnej informacji.  

Drugie moje pytanie odnosi się do programu, systemu, który będzie obsługiwał placówki. Czy 
ten program już istnieje? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: nie. Będzie ogłoszony przetarg w 
wyniku którego będzie wyłoniony system obsługujący biblioteki.  

Biblioteki w tej chwili funkcjonują na pięciu różnych programach. Z tego co wiem 
dostawców oprogramowań jest około 7 bądź 8. My w tej chwili pracujemy z informatykami.  

Radny p. Kamil Jeziorski: czy mogą państwo wypowiedzieć umowę? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: te programu są już zakupione. One są 
już stare. Nie ma już niepokojów jeśli chodzi o ich utrzymywanie. 

Radny p. Kamil Jeziorski: czyli państwo sami naprawiają te programy? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: tak, są informatycy.  

Radny p. Jan Mędrzak: czy osoba, która stanie do konkursu na dyrektora będzie miała 
szansę przedstawić wizję własnego programu, czy dostanie od państwa gotowca na podstawie 
którego będzie mógł administrować placówką.   

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: będzie ogłoszony konkurs. Kandydat 
na dyrektora będzie musiał przedstawić pomysł na funkcjonowanie placówki, dużej miejskiej 
biblioteki. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna do której 
również się zwróciliśmy o opinię w sprawie naszej decyzji o połączeniu, wyraziła się 
przychylnie. Nie jest tajemnicą, że dziś nie funkcjonują tak rozproszone instytucje. Miasta, 
które to wprowadziły bądź wprowadzają widzą konkretne efekty wynikające z tego, że 
biblioteki są połączone.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: chciałem zwrócić państwa uwagę 
na pewien fakt, który – moim zdaniem – umyka w ogóle naszej uwadze. Warszawa ma 
Bibliotekę Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy na ul. Koszykowej. Podobnie Wrocław, 
Lublin, Szczecin, Katowice. Od 2013 r. biblioteki miejskiej w Łodzi nie ma. Dlaczego? 

Sto lat temu została założona miejska biblioteka przez społeczny komitet na czele którego stał 
doktor Seweryn Sterling. Najpierw była to społeczna, a 1921 r. przekazana władzom 
miejskim. Z przerwą na okres okupacji działała do 1975 r. jako Miejska Biblioteka Publiczna. 
W 1991 r. zmieniła nazwę na Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W 2013 człon: „Miejska” odpadł i jako miasto straciliśmy placówkę, 
którą mieliśmy od 100 lat.  

Myślę, że nie jest to nasza konkurencja z Piłsudskim, oni przecież też świadczą usługi na 
rzecz mieszkańców Łodzi, ale jest to pewna prestiżowa sprawa, która wynika z zadań 
własnych każdej gminy, która ma obowiązek prowadzić ośrodek upowszechniania kultury i 
bibliotekę. My mamy biblioteki rozproszone, natomiast miejskiej biblioteki – jako takiej – nie 



mamy. I warto może również na to zwrócić uwagę, że jest to pewna prestiżowa kwestia, aby 
takie miasto jak Łódź miało własną bibliotekę.  

Wobec braku dalszych pytań i braku zgłoszeń w dyskusji przewodniczący komisji radny p. 
Grzegorz Matuszak poddał pod pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty 
im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława 
Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o 
nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi – druk nr 146/2017.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji 
kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście 
im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana 
Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska 
w Łodzi – druk nr 146/2017.  

Ad. 7) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

1. Delegowanie dwóch radnych do komisji ds. przyznawania dorocznych nagród 
Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (...).  

Delegowano radnych: 

1. radną p. Joannę Budzińską 

2. radnego p. Bartłomieja Dybę – Bojarskiego.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” poprała kandydatury radnych.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak poinformował o innych sprawach, 
które wpłynęły do komisji: 

Stanowisko Samoobrona w sprawie nazewnictwa ulic w NCŁ. Sprawę przyjmujemy do 
wiadomości.  

Wniosek w sprawie nadania wzgórzu na terenie Parku im. Marszałka Piłsudskiego nazwy 
Wzgórze Wolności, a drzewu rosnącemu na nim ustanowionemu pomnikiem przyrody 
(uchwała nr XXXVII/981/2016) nazwy Dąb Niepodległości.  

Rondo Lataj ących Babć została już zgromadzona dokumentacja w sprawie. Panie powinny 
podjąć decyzję jaką chcą nosić nazwę i gdzie konkretnie ma być teren przeznaczony do 
nazwania. Pani wstępnie wskazały dwie lokalizacje: róg Skłodowskiej – Curie i Żeromskiego 
oraz Gdańska - Struga. Te lokalizacje uzyskały pozytywną opinię właściwych komórek i 
jednostek organizacyjnych UMŁ.  

Rondo Andresa informacja ZDIT i konieczności wydzielenia działek pod rondo.  

Ulica prof. Władysława Raczkowskiego. Dotychczas do KK wpłynęły pisma w sprawie 
wśród których uwagi ma Biuro Architekta Miasta natomiast w sprawie nie wypowiedział się  



Wydział Dysponowania Mieniem. Inne wydziały poproszone o opinię to: ZDiT, Wydział 
Gospodarki Komunalnej. A także Zarząd Osiedla Katedralna.  

Rondo Henryka Pietrzaka ŁOG informuje o: obrębie geodezyjnym i numerach działek oraz 
o ich stanie prawnym oraz że w tej sprawie przedłożony jest projekt uchwały przygotowany 
przez radnego p. Mateusza Walaska.  

Rondo Grembach list poparcie mieszkańców ( w chwili obecnej sprawa procedowana w 
Budżecie Obywatelskim).  

 
Uwag nie zgłoszono.  

Wobec braku innych spraw tym punkcie porządku obrad przewodniczący komisji radny 
p. Grzegorz Matuszak zakończył posiedzenie.  
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