
Notatka z posiedzenia nr 64 

Komisja Kultury 

Rady Miejskiej w Łodzi 

15 listopada 2022 r. 

 

 

I. Do porządku obrad wprowadzono:  

1. Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy 

ul. Cieplarnianej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park nad 

Jasieńcem” – druk BRM nr 182/2022.  

2. Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy 

ul. Ormiańskiej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park Podgórze” 

– druk BRM nr 184/2022.  

3. Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy 

ul. Zgierskiej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park im. 

Włodzimierza Puchalskiego” – druk BRM nr 200/2022.  

4. Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 273/2022.  

II. Zrealizowano porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęto porządek obrad po zmianach. 

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

– 0 głosów. 

2. Przyjęto protokół nr 63/XI/2022 z dnia 25 października 2022 r.  

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

– 0 głosów. 

3. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 273/2022 wraz z autopoprawką.  

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 2 głosy. 

4. Przyjęto projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Chavy 

Rosenfarb na terenie Miasta Łodzi – druk BRM nr 180/2023.  



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

– 0 głosów. 

5. Przyjęto projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Pawła 

Kleckiego na terenie Miasta Łodzi – druk BRM nr 181/2023.  

Przyjęto: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  

– 0 głosów. 

6. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego 

przy ul. Cieplarnianej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park nad 

Jasieńcem” – druk BRM nr 182/2022.  

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 2 głosy. 

7. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego 

przy ul. Ormiańskiej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park 

Podgórze” – druk BRM nr 184/2022.  

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 2 głosy. 

8. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego 

przy ul. Zgierskiej w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park im. 

Włodzimierza Puchalskiego” – druk BRM nr 200/2022.  

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 2 głosy. 

9. Przyjęto projekt uchwały w sprawie trybu obradowania komisji. 

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

– 0 głosów. 

10. W punkcie Sprawy wniesione i wolne wnioski Przewodnicząca Komisji, radna 

p. Karolina Kępka poinformowała o pismach, które wpłynęły do Komisji.  
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