
DPr-BRM-II.0012.17.4.2020                 

Protokół Nr 25/IV/2021 

posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu:    

stan Komisji   - 8 radnych 

obecnych   - 8 radnych 

nieobecnych   - 0 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 24/III/2021 z dnia 15 marca 2021 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji 

kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury 

„Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury – druk nr 

46/2021.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk nr 97/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Miejskiej w 

 Łodzi oraz zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi – druk nr 98/2021. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak powitał radnych i po stwierdzeniu quorum otworzył 

posiedzenie Komisji. 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Poinformował, że do porządku obrad został 

wprowadzony aneksem punkt w brzmieniu: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 

101/2021. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia przez aklamację. 
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Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 24/III/2021 z dnia 15 marca 2021 r. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poinformował, że protokół został udostępniony  

radnym w Aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 24/III/2021 z dnia 15 marca 2021 

roku. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 24/III/2021 z dnia 15 marca 2021 r. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 

instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, 

Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów 

Kultury – druk nr 46/2021.  

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Ewa Wasik przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak: czy nowy statut dla tych instytucji kultury będzie 

różnił się zapisami od statutu, który był omawiany przy poprzedniej uchwale? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Ewa Wasik: będziemy uwzględniać uwagi, które 

Wojewoda w poprzednim postępowaniu uchylił. Będziemy w związku z tym uzupełniać o organy 

doradcze, szczegółowo wskazywać tryb powołania dyrektorów, informacje dotyczące  

pozyskiwania i wydatkowania oraz usuniemy zapis maksymalnie dwóch dyrektorów. Po procesie 

legislacji będzie ostateczny kształt. 

 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka 

Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz 

Widzewskich Domów Kultury – druk nr 46/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia 

samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, 

Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury – druk 

nr 46/2021. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk nr 97/2021. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowski przedstawił projekt 

uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej 

lokalizacji filii – druk nr 97/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany 

statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk nr 97/2021. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki 

Miejskiej w  Łodzi oraz zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi – druk 

nr 98/2021. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowski przedstawił projekt 

uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Miejskiej w  Łodzi oraz zamiaru zmiany 

statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi – druk nr 98/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

filii Biblioteki Miejskiej w  Łodzi oraz zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi – 

druk nr 98/2021. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego – druk nr 101/2021. 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi p. Katarzyna Ciepłucha-

Malanowska przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Radny p. Sebastian Bulak: czym te wzory się różnią od tych, które obecnie funkcjonują? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi p. Katarzyna Ciepłucha-

Malanowska: w zasadzie się nie różnią, to co jest w projekcie uchwały, we wzorach, które ma 

określić uchwała, te elementy, te dane, które są wskazane w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, 

tam nie ma nic więcej i tak naprawdę to ten wzór wniosku jest praktycznie identyczny jak wzór 

wniosku, który w tej chwili obowiązuje, a jest określony przez rozporządzenie Rady Ministrów. 

Radny p. Sebastian Bulak: czyli formalizujemy wzór, który do tej pory obowiązuje? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi p. Katarzyna Ciepłucha-

Malanowska: tak. 

Radny p. Sebastian Bulak: od kiedy obowiązuje ten wzór i kiedy był ostatnio zmieniany? 
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p.o. Zastępcy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi p. Katarzyna Ciepłucha-

Malanowska: ten, który teraz obowiązuje nie był zmieniany, a jest wprowadzony 

rozporządzeniem Rady Ministrów z 2001 roku i w zasadzie jest cały czas taki sam. 

 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 101/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego – druk nr 101/2021. 

 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak podziękował wszystkim za udział w obradach 

i zamknął posiedzenie Komisji Statutowej. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Robert Pawlak  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji  


