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Protokół Nr 49/XII/2021 

posiedzenia Komisji Kultury 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji – 17 radnych,  

obecnych       – 17 radnych 

oraz zaproszeni goście.  

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

Zaproszenia dla radnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Zaproszenia dla gości stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła:  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Droga Mleczna – druk 

BRM nr 180/2021.  

3. Sprawy nazewnicze.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka powitała obecnych na posiedzeniu 

radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina przedstawiła proponowany porządek obrad 

i zapytała o uwagi. Uwag ze strony członków komisji nie zgłoszono  

Komisja w głosowaniu przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad po zmianach.  

 

Ad pkt 2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Droga Mleczna – 

druk BRM nr 180/2021.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka omówiła projekt uchwały oraz 

uzasadnienie i zapytała o uwagi do projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Droga 

Mleczna – druk BRM nr 180/2021.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka poinformowała, że trwa zbieranie zgód 

na nazwę i dlatego projekt nie będzie przedstawiony na kolejny sesji, ponieważ termin na 

zbieranie zgód nie minął. Następnie, wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodnicząca 

komisji poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy 

Droga Mleczna – druk BRM nr 180/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Droga 

Mleczna – druk BRM nr 180/2021.  
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Ad pkt 3. Sprawy nazewnicze.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka: czekamy na niezbędne informacje 

dotyczące wniosku o nadanie drodze wewnętrznej nazwy Królowej Lasu.  

Trwają również ustalenia z ŁOG co do propozycji lokalizacji propozycji nazewniczej Vaclava 

Havla.  

 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka: od poprzedniego posiedzenia Komisji 

Kultury wpłynęły do Komisji Kultury dwie sprawy dotyczące nadania dla kolejnego roku 

patrona. Pierwsze pismo z 10 listopada wpłynęło z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 

z wnioskiem, aby 2022 r. został ogłoszony uchwałą Rady Miejskiej Rokiem Aliny Margolis-

Edelman w związku ze stuleciem jej urodzin.  

Druga sprawa wpłynęła z Muzeum Miasta – wniosek o nazwanie roku 2022 – Rokiem 

Romana Modzelewskiego.  

Taka inicjatywa uchwałodawcza została podjęta, ale nie jako Komisja Kultury lecz jako 

Grupa Radnych.  

Ponieważ dziś, zapoznając się z pismami, które wpłynęły, stwierdzam, że wpłynęło do nas 

pismo ze Związków Zawodowych z Widzewa z Domów Kultury i z Limanowskiego, 

a dotyczy negatywnej opinii dla regulaminu organizacyjnego Miejskiej Strefy Kultury. To 

pismo włączymy do aktówki i zajmiemy się tematem na kolejnej komisji, która 

najprawdopodobniej odbędzie się we wtorek 21 grudnia.  

W tym punkcie innych spraw nie zgłoszono.  

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka podziękowała za udział w obradach 

i zamknęła posiedzenie komisji.  

 

Protokół sporządziła:   Przewodnicząca Komisji: 

  Monika Olejniczak           Karolina Kępka  

 


