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I. Do porządku obrad wprowadzono:  

1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków 
pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze 
miasta Łodzi - druk nr 24/2023 wraz z autopoprawką. 

 

II. Zrealizowano porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęto porządek obrad po zmianach. 

Przyjęto: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  

– 0 głosów. 

2. Przyjęto protokoły  

 Nr 65/XI/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., 

 Nr 66/XII/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.,  

 Nr 67/XII/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.  

Przyjęto: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  

– 0 głosów. 

3. Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze 
środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi - druk nr 24/2023 
wraz z autopoprawką. 

Opinia pozytywna: „za” – 16 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 

4. Przyjęto sprawozdanie z prac Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi za 2022 
rok.  

Opinia pozytywna: „za” – 16 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 



5. Przyjęto plan pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi na 2023 r.  

Opinia pozytywna: „za” – 16 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 

6. Wyznaczono dwóch przedstawicieli Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi do 
uczestnictwa w pracach Komisji stypendialnej w związku z realizacją uchwały 
Nr L/1532/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. oraz 
zarządzeniem Nr 2849/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r.  

Komisję reprezentować będą: 

radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski 

radna p. Marta Przywara.  

Opinia pozytywna: „za” – 16 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 

7. Nie było zgłoszeń przedstawicieli Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi do 
uczestnictwa w pracach Komisji przetargowych w związku z realizacją 
zarządzenia Nr 1763/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r.  

8. Omówiono Sprawy nazewnicze.  

 

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Olejniczak  

           Data sporządzenia: 02.02.2023 r. 


