
DPr-BRM-II.0012.7.6.2021 

Protokół nr 37/V/2021 

posiedzenia Komisji Kultury 

Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 11 maja 2021 roku, on-line. 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji – 18 radnych,  

obecnych – 17 radnych,  

nieobecnych – 1 radna, tj.  

1. radna p. Antonina Majchrzak – nieobecna nieusprawiedliwiona.  

oraz zaproszeni goście.  

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

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka.  

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 36/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi – druk nr 129/2021.  

4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2020 – druk 
nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: Wydział Kultury, 
Biuro Architekta Miasta w tym z inLodz21.  

5. Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2020 – 
31.12.2020 – druk nr  94/2021 w zakresie j.w.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: przedstawiła proponowany porządek 
obrad i zapytała o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała, że do Komisji 
wpłynął projekt uchwały: Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
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zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021. Pani przewodnicząca 
zaproponowała umieszczenie projektu uchwały w dziennym porządku obrad jako punkt 3a.  

Komisja w drodze aklamacji przyjęła porządek obrad w brzmieniu: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 36/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi – druk nr 129/2021.  

3a. Zaopiniowanie Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021. 

4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2020 – druk 
nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: Wydział Kultury, 
Biuro Architekta Miasta w tym z inLodz21.  

5. Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2020 – 
31.12.2020 – druk nr  94/2021 w zakresie j.w.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka przystąpiła do realizacji dziennego 
porządku obrad. 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 36/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: wobec braku uwag poddała pod 
głosowanie Komisji przyjęcie protokołu nr 36/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.  

Komisja przyjęła protokół nr 36/IV/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

Wynik głosowania: za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się  
– 0 głosów. 

Ad pkt 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi –  
druk nr 129/2021.  

P.o. Kierownika w Biurze Architekta Miasta p. Marzena Otto przedstawiła załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 129/2021.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka poddała pod pozytywne zaopiniowanie 
Komisji projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi – druk nr 129/2021.  

Komisja jednomyślnie, 10 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
Miasta Łodzi – druk nr 129/2021.  

Ad pkt 3a Zaopiniowanie Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 135/2021.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka o wprowadzenie do bieżącego punktu 
porządku obrad poprosiła przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: przedstawiła załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 135/2021.  

Pytania.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: środki dla Centrum Kultury Młodych 
są przekazywane na zadania, które będą miały charakter spotkań on-line z mieszkańcami. Nie 
wiem jaki jest termin planowany przez radę osiedla i CKM, ale zastanawiam się, czy jest tak, 
ze wiele rad osiedli teraz przekazuje środki w związku ze zdjęciem obostrzeń na np. Dzień 
Dziecka czy inne imprezy. Czy są inne uchwały oczekujące ze strony rad osiedli na 
odpowiednie uchwały Rady Miejskiej?  

Czy jest kolejka tych wniosków, czy raczej to jest teraz rzadkość? 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: nie widziałam ostatnio wniosków, 
które dotyczą Dnia Dziecka.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka poddała pod pozytywne zaopiniowanie 
Komisji projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 
2021 rok – druk nr 135/2021. 

Komisja w wyniku głosowania 12 głosów za”, brak głosów „przeciw”  i 2 głosy 
„wstrzymuj ące się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 
roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi – druk nr 129/2021.  

Ad pkt 4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2020 
– druk nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: Wydział Kultury, 
Biuro Architekta Miasta w tym z inLodz21 wraz z erratą.  
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Wydział Kultury 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka o wprowadzenie do bieżącego punktu 
porządku obrad poprosiła przedstawiciela Wydziału Kultury.  

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: Informacja opisowa 
wydatków bieżących za 2020 r. znajduje się na stronach 502 – 518. Informacja opisowa 
wydatków majątkowych znajduje się na stronach 718 – 726.  

W 2020 r. plan budżetu Wydziału Kultury po zmianach wynosił 165 954 453 zł, wykonanie to 
143 285 037 zł, w tym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 107 542 802 zł, tj. 98%, 
który wynosił 109 246 722 zł. Zadania majątkowe zrealizowano na poziomie 35 914 553 zł, 
tj. 63% z zaplanowanych 56 707 731 zł.  

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły dotacje podmiotowe, których w 2020 
r. przekazano 96 350 568 zł, co stanowiło 99,7% zaplanowanej kwoty. Dotacja podmiotowa 
przeznaczona była w głównej mierze na koszty utrzymania instytucji na które składały się: 
wynagrodzenia osobowe. Dotacje celowe przekazane do instytucji kultury wynosiły 
4 173 726 zł. Na to składało się dofinansowanie inicjatyw artystycznych, kulturalnych oraz 
działalność edukacyjna realizowana przez instytucje kultury, zadania realizowane z budżetu 
obywatelskiego na ogólną kwotę 435 680 zł.  

Dofinansowanie inicjatyw artystyczno – kulturalnych wynosiło 3 288 946 zł, budżet 
obywatelski 435 680 zł, inne dotacje 400 000 zł. Tu mamy zadanie Łódź Miasto Filmu 
UNESCO, edukacja kulturalna 49 100 zł. Razem była to kwota 4 173 726 zł.  

W ramach pozostałej działalności środki wydatkowano następująco: nagrody dla zasłużonych 
działaczy kultury 40 000 zł stypendia 100 000 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych 
2 505 948 zł, dotacje celowe dla instytucji 49 100 zł, pozostałe wydatki 52 311 zł. Razem 
dawało to kwotę 2 747 360 zł.  

Informacja opisowa dotycząca dochodów znajduje się na stronach 177 – 178. W ubiegłym 
roku plan dochodów Wydziału Kultury po zmianach wynosił 400 000 zł, wykonanie 533%, to 
dawało nam 2 134 209 zł. Na wykonanie dochodów złożyły się wszystkie zwroty dotacji 
z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych. Centralne Muzeum Włókiennictwa ponad 556 000 zł, 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych ponad 397 000 zł, EC1 Łódź Miasto Kultury blisko 
1 200 000 zł, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 6 454 zł, organizacje pozarządowe 5 371 
zł, odsetki 320 zł, co nam dało kwotę 2 134 209 zł.  

Biuro Architekta Miasta 

P.o. Kierownika w Biurze Architekta Miasta p. Marzena Otto: wydatki Biura Architekta 
Miasta zostały zawarte na stronach 251 – 253 natomiast informacje o dochodach na stronie 
16. Biuro Architekta Miasta po zmianach dysponowało budżetem 4 088 000 zł. Wykonanie 
było na poziomie 6 553 303,62 zł, co stanowiło 86,92%. W zakresie zainteresowania Komisji 
Kultury, czyli udzielenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury inLodz21 po zmianach 
budżet wyniósł 310 000 zł. Takie samo było wykonanie. Dotacja przeznaczona dla instytucji 
kultury była przeznaczona prze wszystkim na funkcjonowanie instytucji; wynagrodzenie, 
czynsze, podatki.  
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Pytania.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: skąd to 10 000 zł, bo dotacja ze strony 
Miasta zgodnie z umową to 300 000 zł? 

Dyrektor inLodz21 p. Krzysztof Dudek: 10 000 zł to była dotacja celowa z przeznaczeniem 
na utworzenie strony internetowej.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: rok 2020 był dla instytucji kultury, zwłaszcza dla teatrów 
i muzeów trudnym rokiem, ponieważ musiały one całkowicie ograniczyć widownię. Czy 
mógłby pan dyrektor powiedzieć coś więcej na temat sytuacji finansowej tychże instytucji.  

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: w czasie 
wzmożonego zagrożenia epidemicznego utracone przychody na koniec grudnia 2020 ww. 
instytucji kultury w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r. szacunkowo wynosiły 
blisko 15 000 000 zł, w tym teatry – 9 087 000 zł, muzea i galerie – 1 367 000z ł, domy 
kultury – 1 336 000 zł, biblioteka – 13 900 zł i pozostałe instytucje – 3 103 000 zł. Część 
utraconych przychodów została zrefundowana przez miasto w wysokości 1 325 186 zł. 
Skorzystały z tego w większości teatry i EC1 Łódź Miasto Kultury. W grudniu teatry też 
otrzymały środki z Funduszu Wsparcia Kultury ogólnie na kwotę 2 852 000 zł. Zamknięcie 
instytucji kultury spowodowało również oszczędności kosztów. Na koniec grudnia 2020 r. 
odnotowano oszczędność w wysokości 22 787 000 zł.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: będzie to naszą wspólną troską jak zadbać o losy instytucji 
kultury, bo rok 2021 w jego pierwszej części nie był lepszy od minionego i z podobnym 
problemem spotkamy się za rok, kiedy będziemy musieli oceniać sprawozdanie 
z tegorocznego wykonania budżetu. Jakiekolwiek środki, które będą rekompensatą, na pewno 
nie pokryją w pełni strat.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: ile wynosi łączna strata z tytułu utraty 
widowni i sprzedaży biletów a kwota, która wynika ze zmniejszenia kosztów stałych 
instytucji? 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: utracone przychody 
to była kwota 14 909 000 zł, oszczędności w kosztach działalności – 22 787 000 zł.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: niski poziom dofinansowania, bo 42% 
mamy w zadaniu dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej 
stowarzyszeń i fundacji. Czy to też możemy motywować pandemią? 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: było to podyktowane 
ilością ofert.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: wobec braku zgłoszeń innych pytań 
i głosów w dyskusji poddała pod pozytywne zaopiniowanie Komisji Sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2020 – druk nr 93/2021 w zakresie 
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merytorycznych zainteresowań Komisji: Wydział Kultury, Biuro Architekta Miasta w tym 
z inLodz21 wraz z erratą.  
 
Komisja w wyniku głosowania 12 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” 1 głosem 
„wstrzymuj ącym się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Łodzi za rok 2020 – druk nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji: Wydział Kultury, Biuro Architekta Miasta w  tym z inLodz21 wraz z erratą.  

Ad pkt 5. Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2020 
– 31.12.2020 – druk nr 94/2021 w zakresie j.w.  

Przewodniczący Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do bieżącego punktu 
porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Księgowości.  

Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Anna Czekała: Informacja w zakresie instytucji kultury 
została zaprezentowana na stronach 139 – 163. Informacja została opracowana dla 
23 instytucji kultury. Zostały pokazane zmiany w majątku na przestrzeni roku 2020.  

Instytucje kultury rozpoczęły rok budżetowy 2020 ze stanem majątku w wysokości 
655 139 226 zł. W ciągu roku następowały zmiany w majątku wynikające z nabycia 
składników majątkowych w części dotyczącej zakupu środków trwałych czy prowadzonych 
zadań inwestycyjnych. Wskutek tej działalności rok budżetowy w części dotyczącej majątku 
zakończył się wartością majątku na poziomie 693 341 000 zł. Mówimy tutaj o wzroście 
majątku na poziomie 38 000 000 zł.  

Zmiany w majątku nastąpiły w grupach: w zakresie środków trwałych na poziomie 
11 000 000 zł, (jest to grupa nakładów inwestycyjnych), w zakresie środków niematerialnych 
i prawnych (zakup oprogramowania) na poziomie 1 600 000 zł.  

Szczegółowa informacja w zakresie takich instytucji jak biblioteka, domy o ośrodki kultury 
czy Miejska Galeria Sztuki, inLodz21, Łódzkie Centrum Wydarzeń, muzea i pozostałe 
instytucje kultury i teatry znajduje się w zestawieniach tabelarycznych w zał. nr 4 na 
ww. stronach.   

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radna p. Karolina K ępka: uznała, że Komisja Budżetu 
Obywatelskiego zapoznała się z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2020 
– 31.12.2020 – druk nr 94/2021 w zakresie swoich merytorycznych zainteresowań i przyjęła 
ją do wiadomości. 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała o sprawach 
nazewniczych, które wpłynęły do Komisji. Ustalono kierunki procedowania poszczególnych 
spraw: 

• Propozycja nazewnicza członka rodziny w nawiązaniu do uchwały 
Nr XXXVIII/1160/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie 
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petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Waltera Kurzmana poprzez 
nazwanie Jego imieniem jednej z łódzkich ulic.  

• Propozycja nazewnicza Fundacji „Jagiełło” dotycząca nadania terenowi pomiędzy 
ulicami Grunwaldzką, Pojezierską i Hipoteczną nazwy Krzysztofa Krawczyka.  

Ustalenie: na terenie Miasta Łodzi obowiązuje uchwała nr XXX/586/08 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie nazewnictwa ulic, placów i parków, która 
ustanawia zasadę nienazywania ulic, placów i parków nazwiskami osób zmarłych w okresie 
do jednego roku od daty ich śmierci. 

• Propozycja nazewnicza mieszkańca dotycząca nadania „bezimiennym terenom 
zieleni” nazwy Lecha Kunki. Wnioskodawca nawiązuje do korespondencji 
prowadzonej w tej sprawie między Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi 
a Łódzkim Ośrodkiem Geodezji. Do wniosku załącza „pierwszy wniosek z lutego br., 
podpisany m.in. przez władze Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.”.   

Ustalenie: Komisja Kultury przyjmuje tę propozycję nazewniczą do wiadomości.  

• Propozycja nazewnicza Rondo Transportowców dla ronda pomiędzy ulicami 
Tomaszowską a Jędrzejowską. Jest tam również mniejsze rondo dla którego 
propozycja nazewnicza brzmi Rondo Logistyki bądź Spedytorów.  

Ustalenie: Komisja Kultury przyjmuje tę propozycję nazewniczą do wiadomości.  

Nazewnictwo dróg wewnętrznych: 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała, że w ramach prac 
zespołu przygotowywana jest procedura nadawania nazw dla dróg wewnętrznych. Dziś, jako 
Komisja, musimy przesadzić nazwy dla dróg wewnętrznych. Wnioskodawcy wskazali swoje 
propozycje nazewnicze. Przy każdej procedurze nadawania nazwy dla drogi musi być zgoda 
wszystkich współwłaścicieli terenu.  

• Propozycje nazewnicze dla drogi wewnętrznej odchodzącej od ulicy Budy w kierunku 
północnym zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 74/18 w obrębie W-4: 
Krzemowa lub Cyfrowa, lub Naukowa, lub Atomowa wraz z kluczem 
nazewniczym.  

1. Droga wewnętrzna prywatna.  

2. Wniosek wpłynął z ŁOG-u i zawiera cztery propozycje nazewnicze, przy czym 
Wnioskodawcy najbardziej optują za nazwą Krzemowa. W przypadku braku 
możliwości nadania tej nazwy proponują nazwy: Cyfrowa lub Naukowa, lub 
Atomowa.  

3. ŁOG informuje, że nie występowano do właściwej rady osiedla i Biura Architekta 
Miasta – zgodnie z opracowywaną wspólnie z KK procedurą.   

4. ŁOG przedstawia klucz nazewniczy: Budy, Opolska, Zjazdowa, Beskidzka, 
Marmurowa, Wydmowa, Doliny Łódki. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: zaproponowała, aby dla wskazanej 
działki poprzeć intencję nazewniczą: ulica Krzemowa. Pani przewodnicząca dodała: 
ponieważ mamy problem z głosowaniem, proponuję taki tok podejmowania decyzji, aby jeśli 
ktoś z państwa radnych będzie przeciw nazwom bądź będzie miał inne propozycje, proszę 
o zgłoszenie uwag. Jeśli nie, chciałabym przesadzić, że będzie to ulica Krzemowa i w ślad za 
naszym przesądzeniem będzie przygotowywany projekt uchwały, który będziemy opiniować.  
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Ustalenie: Komisja Kultury poparła intencję nadania ulicy nazwy Krzemowa.  

•••• Propozycje nazewnicze dla drogi wewnętrznej odchodzącej od ulicy Ziarnistej 
zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 488 w obrębie W-38: Pszeniczna 
lub Magdalenki wraz z kluczem nazewniczym.  

1. Droga wewnętrzna prywatna.  

2. Wniosek wpłynął z ŁOG-u i zawiera dwie propozycje nazewnicze, przy czym 
wnioskodawca nie ma preferencji do żadnej z nich.  

3. Brak informacji o wystąpieniu o opinie (rada osiedla, BAM).  

4. ŁOG informuje o istnieniu ulic o podobnym brzmieniu: Pszenna, Magdaleny.  

5. ŁOG przedstawia klucz nazewniczy: Czajkowskiego, Andrzejki, Bolesławów, 
Ziarnista, Wieńcowa, Letnia, Wieśniacza, Rokicińska, Feliksińska, Artemidy, Rzeźna, 
Semaforowa.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: istotne jest to, że jest już ulica 
Pszenna. Propozycja nazewnicza Magdalenki byłaby zbieżna z istniejącą już nazwą ulicy 
Magdaleny.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: proponuję przedstawić mieszkańcom nazwy 
umieszczone w banku nazw. Jeśli się do nich nie ustosunkują, wówczas Komisja zaproponuje 
nazwę.  

Ustalenie: Komisja Kultury udostępni bank nazw z prośbą o ewentualny wybór spośród nazw 
tam ujętych.  

•••• Propozycje nazewnicze dla drogi wewnętrznej odchodzącej od ulicy Macieja 
Rataja zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 190/14 w obrębie W-42: 
Osiedle Wiśniowe lub Aleje Wiśniowe, lub Wiśniowe Aleje, lub Wiśniowa 
Park, lub Wiśniowe Zacisze, lub Zielone Zacisze, lub Wiśniowe Wzgórza, 
lub Aleja Zieleni wraz z kluczem nazewniczym.  

1. Droga wewnętrzna prywatna, developer.  

2. Wniosek wpłynął z ŁOG-u i zawiera osiem propozycji nazewniczych, przy czym 
wnioskodawca nie ma preferencji do żadnej z nich.  

3. Rada Osiedla Andrzejów proponuje nazwę Zielone Zacisze (e-mail Przewodniczącej 
Rady Osiedla Andrzejów).  

4. Biuro Architekta Miasta opiniuje wniosek pozytywnie.  

5. ŁOG informuje o istnieniu ulic o podobnym brzmieniu: Zielona, Zacisze, Wiśniowa, 
Kwitnącej Wiśni, Zielonego Wzgórza, Słoneczne Zacisze.  

6. ŁOG przedstawia klucz nazewniczy: Macieja Rataja, Tadeusza Gajcego, Alfreda 
Szklarskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny, Jana Parandowskiego, Liczyrzepy, Skrzatów, 
Dobrej Wróżki, Szeherezady, Zabawna.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: w tym wypadku przychyliłabym się do 
propozycji wnioskodawców tym bardziej, że jest pozytywna opinia rady osiedla w stosunku 
do nazwy Zielone Zacisze. Proponuję zatem nazwę Zielone Zacisze.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: wobec istnienia w Łodzi nazw o podobnym 
brzmieniu, proponuję przedstawić mieszkańcom nazwy umieszczone w banku nazw. Jeśli się 
do nich nie ustosunkują, wówczas Komisja zaproponuje nazwę.  
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Ustalenie: Komisja Kultury udostępni bank nazw z prośbą o ewentualny wybór spośród nazw 
tam ujętych.  

•••• Propozycje nazewnicze dla drogi wewnętrznej odchodzącej od ulicy Ziarnistej 
zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr nr 195/9, 195/17 w obrębie 
W-38: Bolka i Lolka lub Tosieńki wraz z kluczem nazewniczym.  

1. Droga wewnętrzna prywatna.  

2. Wniosek wpłynął z ŁOG-u i zawiera dwie propozycje nazewnicze, przy czym 
wnioskodawca nie ma preferencji do żadnej z nich.  

3. Biuro Architekta Miasta opiniuje wniosek negatywnie.  

4. ŁOG przedstawia klucz nazewniczy: Bolesławów, Andrzejki, Artemidy, Ziarnista, 
Przylesie, Letnia, Wieśniacza, Wieńcowa, Semaforowa.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: w tym wypadku przychyliłabym się do 
propozycji wnioskodawców i proponuję nazwę Tosieńki.  

Ustalenie: Komisja Kultury poparła intencję nadania ulicy nazwy Tosieńki .  

•••• Wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego o nadanie nazwy drodze 
wewnętrznej odchodzącej od ulicy Listopadowej w kierunku wschodnim, 
złożonej z działek ewidencyjnych nr nr: 77/9, 77/13, 77/25 oraz cz.dz. 77/24 
w obrębie W-10.  

1. Droga wewnętrzna prywatna.  

2. Wniosek wpłynął od PPH-U i nie zawiera propozycji nazewniczej.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała, iż wobec faktu że 
wniosek nie zawiera propozycji nazewniczej, a Łódzki Szlak Kobiet wystąpił z propozycjami 
nazewniczymi wśród których jest proponowana nazwa Agnieszki Osieckiej, proponuję 
przychylić się do tej propozycji nazewniczej. Ta nazwa byłaby również pasująca z uwagi na 
istniejące tam nazwy m.in. Jana Kiepury, Jana Krzeptowskiego, Pisarska.  

Ustalenie: Komisja Kultury poparła intencję nadania ulicy nazwy Agnieszki Osieckiej.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała, że Komisja odbędzie 
się za dwa tygodnie. Przedmiotem obrad będzie dyskusja w sprawie Raportu Fundacji GAP. 
Poprosimy o przesłanie Raportu do Komisji Kultury.  

W tym punkcie porządku obrad innych spraw nie zgłoszono.  

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.  

Wobec braku zgłoszeń innych spraw Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka 
zakończyła posiedzenie.  

Przewodnicząca Komisji: 

 

Karolina K ępka 

Protokół sporządziła:  

Sekretarz Komisji: 

 

Monika Olejniczak  


