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DPr-BRM-II.0012.17.7.2020  

Protokół Nr 28/VIII/2021 

posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 radnych  

nieobecnych  -   0 radnych          

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenia stanową załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 27/VII/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji 

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

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

samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi - druk nr 

226/2021. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak powitał obecnych on-line radnych i zaproszonych 

gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Następnie otworzył posiedzenie Komisji. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek. Zapytał czy radni zgłaszają 

uwagi. 



 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 27/VII/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. 

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

radnym w Aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszaj uwagi? 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr 27/VII/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.  

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji 

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

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

samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi - druk nr 

226/2021. 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi d/s łączenia ośrodków kultury p. Aleksandra 

Podębska: przedstawiła projekt uchwały. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Maciej Rakowski: gdzie w tym statucie są wymienione filie czyli te dotychczasowe 

jednostki, które zgodnie z zapowiedzią miały być wpisane jako filie? 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi d/s łączenia ośrodków kultury p. Aleksandra 

Podębska: w związku z otrzymaną opinią prawną nie ma możliwości umieszczenia filii 

w statucie, pozostaje to w gestii dyrektora i mieści się w regulaminie organizacyjnym. 

Radny p. Maciej Rakowski: czy coś więcej o tej opinii prawnej może pani powiedzieć? Kiedy 

została sporządzona, przez kogo i jak mogę ją uzyskać? 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi d/s łączenia ośrodków kultury p. Aleksandra 

Podębska: jeśli mogłabym prosić radcę prawnego pana Łukasza Gajewskiego o zabranie głosu 

w tej sprawie. 

Radca Prawny Wydział Prawny p. Łukasz Gajewski: opinia została sporządzona przez 

mecenas Reginę Wojas i oczywiście nie ma problemu abyśmy panu radnemu tę opinię 

udostępnili.  

Radny p. Maciej Rakowski: to poproszę ją mailem, a mam pytanie do pana mecenasa 

Gajewskiego, czy był prezentowany w tej sprawie jakiś inny pogląd prawny w tej sprawie, że 

filie są dopuszczalne? 

Radca Prawny Wydział Prawny p. Łukasz Gajewski: tak, był taki pogląd prezentowany 

przeze mnie na sesji w dniu 23 grudnia, natomiast po analizie sytuacji okazało się, że pogląd 

przeze mnie zaprezentowany jest błędny i zamieszczenie adresów filii czy wskazanie filii 

w statucie mogłoby prowadzić do stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę 



 

 

Łódzkiego. 

Radny p. Maciej Rakowski: czy w związku z tym, że mieliśmy dwie różne opinie prawne to 

znaczy opinie pani mecenas Wojas i opinię pana mecenasa Gajewskiego, były próby uzyskania 

jakiejś zewnętrznej opinii rozstrzygającej te kwestie? 

Radca Prawny Wydział Prawny p. Łukasz Gajewski: nie było powodu do pozyskania opinii 

zewnętrznej, pani mecenas Wojas przy sporządzaniu opinii pozostawała ze mną w kontakcie 

i zgodziłem się z jej argumentacją, że wskazywanie filii w statucie jest działaniem wysoce 

ryzykownym i mogłoby prowadzić do stwierdzenia nieważności uchwały. Co do mojej opinii 

wyrażonej na sesji mogę tylko przeprosić, że nie była ona poparta jakąś pogłębioną analizą, bo 

wyraziłem ją w 16 czy 17 godzinie sesji, o ile pamiętam. 

Radny p. Maciej Rakowski:  ja przeprosin nie mogę przyjąć bo wydaje mi się, że pan udzielał 

prawidłowej opinii. Natomiast mam pytanie takie, czy w tej sprawie jest jakieś orzecznictwo 

sądów administracyjnych? 

Radca Prawny Wydział Prawny p. Łukasz Gajewski: o ile kojarzę to były to rozstrzygnięcia 

nadzorcze. 

Radny p. Maciej Rakowski:  poproszę o ich przesłanie. 

Radny p. Sebastian Bulak: wspominała pani, że dwie organizacje związkowe wyraziły 

negatywną opinię, które to organizacje związkowe i czy prośba o opinię była wysłana więcej 

niż do tych dwóch organizacji? 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi d/s łączenia ośrodków kultury p. Aleksandra 

Podębska: organizacje to OPZZ oraz Związek Zawodowy Solidarność. Prośba o opinię została 

jeszcze wysłana do Forum Związków Zawodowych, które nie udzieliło odpowiedzi. 

Radny p. Sebastian Bulak: a czy mogłaby pani przytoczyć uzasadnienie z tych opinii? Czy 

ten projekt był poddawany szerokim konsultacjom społecznym? 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi d/s łączenia ośrodków kultury p. Aleksandra 

Podębska: nie ma obowiązku poddawania konsultacjom społecznym.  

Radny p. Sebastian Bulak: a czy na stronie vox populi?  

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi d/s łączenia ośrodków kultury p. Aleksandra 

Podębska: jeśli chodzi o konsultacje realizowane na vox populi to są to konsultacje społeczne, 

jest to procedura i jak wcześniej wspominałam były realizowane konsultacje w szerokim 

zakresie jak i debata ekspercka, w której mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani bo była 

ogólnodostępna, a także realizowaliśmy szereg spotkań, nie w wąskim gronie, bo wszyscy 

pracownicy, którzy byli zainteresowani. Podkreślam również, że w dobie pandemii  nawet 

wtedy były organizowane spotkania, które chcieliśmy robić bezpośrednio, ale stwarzało to zbyt 

duże zagrożenie zdrowotne na co później zresztą zwracali uwagę pracownicy. Niektórzy z nich 

nie byli skłonni brać udziału w spotkaniach bezpośrednich, natomiast odbywały się spotkania 

zarówno on-line jak i bezpośrednie ze wszystkimi zainteresowanymi pracownikami. 

Podkreślam, że cała ta procedura ma charakter administracyjny i organizator nie jest 

zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych, a mimo to czynił szereg starań, aby 

móc się spotykać z mieszkańcami, którzy są zainteresowani jak i z pracownikami. 

Radny p. Sebastian Bulak: dobrze, ale wspominała pani, że nie było tych konsultacji więc tak 



 

 

to przyjmijmy, że nie było.  

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak: jesteśmy na Komisji Statutowej i bardzo bym 

prosił o zadawanie pytań z zakresu statutu. Pozostałe zagadnienia będzie można poruszyć na 

Komisji Kultury. 

Radny p. Sebastian Bulak: w takim razie, czy projekt statutu był poddany konsultacjom 

społecznym, np. w terenie, w jednostkach kultury? 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi d/s łączenia ośrodków kultury p. Aleksandra 

Podębska: został poddany konsultacjom między innymi z komisją dialogu obywatelskiego, 

która zapoznała się z zapisami statutu. Ponad to odbywały się spotkania z pracownikami 

instytucji kultury, gdzie omawiano dokumenty, które są obowiązującymi w organizacji 

i wpływają na codzienną działalność i pracę. A jeśli chodzi o statut to jest on nadawany przez 

organizatora. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, 

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

Widzewskich Domów Kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska 

Strefa Kultury w Łodzi - druk nr 226/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie połączenia 

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

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

i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi - druk 

nr 226/2021. 

 

Ad pkt 4. 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 


