
Posiedzenie nr 70 

Komisja Kultury 

(posiedzenie wspólne – z Komisją Kultury i Komisji Promocji Miasta 

i Współpracy Zagranicznej) 

Rady Miejskiej w Łodzi 

13 marca 2023 r. 

 

1. Przyjęto porządek obrad. 

Przyjęto przez aklamację. 

2. Przyjęto protokół nr 69/II/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.  

Przyjęto: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  

– 0 głosów. 

3. Zaopiniowano projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie Miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 54/2023.  

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

się” – 1 głos. 

4. Zaopiniowano projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 55/2023.  

Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący 

się” – 1 głos. 

5. Przygotowania do obchodów 600 – lecia Łodzi. 

Zapoznano się ze stanem przygotowań. 

6. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zbycia na rzecz 

najemcy lokalu użytkowego 1U usytuowanego w nieruchomości położonej 

w Łodzi, przy ul. Wawelskiej 18/22. 

7. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zbycia na rzecz 

najemcy lokalu użytkowego 2U usytuowanego w nieruchomości położonej 

w Łodzi, przy ul. Przyszkole 13. 



8. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zbycia na rzecz 

najemcy lokalu użytkowego 3U usytuowanego w nieruchomości położonej 

w Łodzi, przy ul. Przyszkole 15.  

Komisja postanowiła zdjąć przedmiotowe wnioski z porządku obrad: 

za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury pn. "inLodz21" za 2022 r. -  druk nr 52/2023. 

Zapoznano się. 

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Misji 

Pokojowych ONZ – druk BRM nr 39/2023. 

Opinia pozytywna: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się” 

– 0 głosów. 

11.  W punkcie Sprawy wniesione i wolne wnioski Przewodnicząca Komisji 

poinformowała o pismach, które wpłynęły do Komisji Kultury w okresie między 

posiedzeniami.  

 

Osoba odpowiedzialna: Marek Wasielewski  

           Data sporządzenia: 14.03.2023 r. 

 

 


