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......... UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w kODZI 

....... z dnia 

w sprawie petycji Spolecznego Komitetu Obrony Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Lodzi o utrzymanie dzialalnoici ww. placbwki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w zwiqzku z art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ustawy 
z dnia 1 1 lipca 20 14 r. o petycjach (Dz. U. z 20 14 r. poz. 1 199,  Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

1. Petycjg Spolecznego Komitetu Obrony Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Lodzi o utrzyrnsnie dzialalnoici ww. plac6wki 
uznaje sig za bezzasadnq z przyczyn w s k m y c h  w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwaly, 
kt6re stanowi jej integralnq czgSC. 

8 2. Zobowiqzuje sig Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Eodzi do przekazania 
wnoszqcym petycje niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

$ 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjgcia. 

Projektodawcq uchwdy jest 
Komisja Edukacji 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

RADCA PRAWNY 



UZASADNIENIE 

W dniu 9 grudnia 201 5 roku Rada Miejska w Lodzi p0dj~l.a uchwdq nr XXIIS 1511 5 
w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Planetarium 
i Obsenvatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Lodzi przy ul. Pomorskiej 16. 
Podstawowyrn argumentem przemawiajqcym za likwidacjq ww. plac6wki bylo uruchomienie 
nowoczesnego planetarium w kompleksie EC-1. W dniu 8 stycznia 2016r Spdeczny Komitet 
Obrony Planetarium i Obsenvatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Lodzi zlozyl 
do Wojewody Lodzkiego petycjq z proSbq o interwencjq w przedmiotowej sprawie. Dzialajqc 
na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1 195) w zwiqzku z art. 59 ust.1 i 5 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z 7 wrzegnia 1991 roku 
o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 21 56 ze zm.) Wojewoda Lcidzki przekazal w dniu 
22 stycznia 2016r przedmiotowe pismo do Rady Miejskiej z proSbq o nadanie sprawie 
wlaSciwego biegu. JednoczeSnie Wojewoda poinformowal o przekazaniu petycji takze do 
L6dzkiego Kuratora OSwiaty. W dniu 10 lutego 2016 roku podczas obrad Rady Miejskiej 
zostala podjqta uchwala nr XXVl624116 w sprawie likwidacji Specjalistycznego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej - Planetarium i Obsenvatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda. 
Do trehci uchwaly i trybu jej podjecia Wojewoda L6dzki jako organ nadzoru nad samorzqdem 
gminnym nie wniosl zadnych zastrzezen. Biorqc pod uwagq potrzebq zachowania cialoici 
zajqC pozaszkolnych dla spolecznoSci lokalnej zamieszkujqcej w rejonie ~r6dmieScia Lodzi, 
na tej samej sesji Rady Miejskiej zostala podjqta uchwda nr XXVl625116 w sprawie 
utworzenia Filii nr 3 Centrurn ZajqC Pozaszkolnych nr 1 w Lodzi, kt6ra rozpocznie swojq 
dzialalnoSC od 1 wrzeinia 2016 roku w obiekcie przy ul. Pomorskiej 16. Plac6wka bqdzie 
prowadziC zajqcia odpowiadajqce aktualnym potrzebom dzieci i mlodziezy. Planowane sq 
rbzne zajqcia edukacyjne: plastyczne, muzyczne, fotograficzne i inne, co niewqQliwie 
poszerzy ofertq programowq adresowanq do najmlodszego pokolenia lodzian. 

Biorqc pod uwagq powyzsze argurnenty, Rada Miejska uznaje petycjg wniesionq przez 
Spoleczny Komitet za bezzasadnq. 


