
Posiedzenie nr 54 

Komisja Kultury 

Rady Miejskiej w Łodzi 

12 kwietnia 2022 r. 

posiedzenie wyjazdowe w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.  

 

 

I. Do porządku obrad wprowadzono punkty: 

1. Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 

budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 80/2022 

2. Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 

2022-2050 – druk nr 81/2022 

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi – 

druk nr 91/2022 

4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Łodzi na lata 2019 - 2022” za okres 2019 – 2021 – druk nr 92/2022 

 

II. Zrealizowano porządek obrad: 

1. Przyjęto porządek obrad. 

Przyjęto: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  

– 0 głosów. 

2. Przyjęto protokół nr 53/III/2022 z 15 marca 2022 r.  

Przyjęto: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  

– 0 głosów. 

3. Zaopiniowano autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok – 

druk nr 80/2022 

Opinia pozytywna: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 



4. Zaopiniowano autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 81/2022 

Opinia pozytywna: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 

5. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi – 

druk nr 91/2022 

Opinia pozytywna: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 

6. Zapoznano się ze Sprawozdaniem z realizacji „Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019 - 2022” za okres 2019 – 2021 – 

druk nr 92/2022 

7. Podczas wizytacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi członkowie 

Komisji Kultury zapoznali się z wystawami: „Łódzkie mikrohistorie, ludzkie 

mikrohistorie” oraz wystawą „Miasto-Moda-Maszyna”. 

 

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Olejniczak  
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