
Posiedzenie nr 63 
Komisja Kultury  

Rady Miejskiej w Łodzi 
24 kwietnia 2018 r. 

 
 

1. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika 
Jana Kilińskiego - druk BRM nr 76/2018 

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

2. Komisja zapoznała się z informacją o organizacji i przyszłym funkcjonowaniu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.  

3. Zaopiniowano Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2017  
– druk nr 97/2018 w zakresie:  

• Wydziału Kultury: 

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 2 głosy. 

• Łódzkiego Centrum Wydarzeń:  

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 2 głosów, „wstrzymujących się”  
– 2 głosy. 

• Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:  

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

4. Komisja zapoznała się z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – druk nr 98/2018 w zakresie j.w.  

5. Komisja po zapoznaniu się z Informacją o sytuacji kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi” 
podjęła stanowisko w brzmieniu:  

1) Kwartalnik „Kronika Miasta Łodzi” jest ważnym źródłem wiedzy o Łodzi, jej historii, 
problemach społecznych, kulturze i funkcjonowaniu samorządu lokalnego. 
Dotychczasowa formuła czasopisma, ukształtowana w ciągu ponad 20 lat jego 
ukazywania się, zdaniem Komisji jest dobrym przykładem periodyku samorządowego 
wysoko ocenianego przed odbiorców.  

2) Próbę narzucenia „Kronice ...” ograniczenia tematyki do informacji o „najważniejszych 
aktualnych wydarzeniach z życia miasta oraz przedsięwzięciach władz miejskich” 
Komisja uznaje za chybioną, bowiem cykl wydawniczy periodyku wynoszący co 
najmniej 3-4 miesiące wyklucza podejmowanie i komentowanie bieżących wydarzeń. 
Minimalny skład redakcji i oszczędny budżet są kolejnymi obiektywnymi 
przeszkodami w próbie zmiany profilu czasopisma.  

3) Komisja Kultury wyraża przekonanie, że należy kontynuować dotychczasowy 
standard „Kroniki Miasta Łodzi” i z rozwagą podejmować wszelkie próby modyfikacji 
tego czasopisma. Jest ono ważnym dorobkiem łódzkiej kultury i doraźne ingerowanie 
w jego wydawanie może przyczynić się do zaprzepaszczenia tego dorobku.  

4) Niniejsze stanowisko Komisja Kultury kieruje na ręce Prezydenta Miasta Łodzi 
z prośbą o wnikliwe rozważenie dalszego publikowania „Kroniki Miasta Łodzi” jako 



czasopisma samorządowego oraz zapoznanie się z pismem redaktora naczelnego do 
radnych z dnia 13 kwietnia 2018 r., które załączamy do niniejszego stanowiska.  

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Olejniczak 
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