
Posiedzenie nr 21 
Komisja Kultury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
14 kwietnia 2020 r. 

 
 

I. Z porządku obrad zdjęto punkty w brzmieniu:  

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
pn. „inLodz21” za 2019 rok – druk nr 46/2020.  

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
za 2019 rok Łódzkie Centrum Wydarzeń – druk nr 53/2020.  

II. Zrealizowano porządek obrad:  
1. Przyjęto protokół nr 19/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.  

Przyjęto: „za” – 17 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 80/2020.  

Opinia pozytywna: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 2 głosy. 

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk nr 36/2020. 

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

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – 
Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. 
Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia 
samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi – druk 
nr 70/2020. 

Opinia pozytywna: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 1 głos. 

5. Omówiono sprawy nazewnicze i ustalono sposób ich dalszego procedowania. 

6. W punkcie Sprawy wniesione i wolne wnioski Przewodnicząca p. Karolina Kępka 
poinformowała o pismach, które wpłynęły do Komisji w czasie między posiedzeniami. 
Ustalono sposób dalszego procedowania spraw.  
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