
DPr-BRM-II.0012.7.9.2019 

Protokół nr 11/VI/2019 

posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, 
które odbyło się 25 czerwca 2019 roku  

w UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 16 radnych, 

obecnych   - 12 radnych, 

nieobecnych    - 4 radny, tj.: 

1. radny p. Maciej Rakowski – nieobecny nieusprawiedliwiony;  

2. radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony;  

3. radny p. Robert Pawlak – nieobecny nieusprawiedliwiony;  

4. radny p. Sylwester Pawłowski – nieobecny usprawiedliwiony.  

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 8/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.  
oraz protokołu nr 10/VI/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 159/2019.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019-2040 –  
druk nr 160/2019.  

4. Roczne Sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2018 r. –  
druk nr 144/2019.  

5. Sprawy nazewnicze.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka po stwierdzeniu quorum, na podstawie 
podpisów na liście obecności radnych, otworzyła obrady. Poinformowała, że członkowie 
Komisji otrzymali zaproszenia drogą elektroniczną. Zapytała o propozycje zmian dziennego 
porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

1. Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka poinformowała, że do Komisji 
wpłynęła autopoprawka Prezydenta Miasta Łodzi opisana w druku nr 159/2019.  

Następnie pani przewodnicząca poddała pod głosowanie Komisji przyjęcie porządku obrad 
w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu nr 8/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.  
oraz protokołu nr 10/VI/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 159/2019 wraz z autopoprawką.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019-2040 –  
druk nr 160/2019.  

4. Roczne Sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2018 r. –  
druk nr 144/2019.  

5. Sprawy nazewnicze.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła porządek obrad w ww. brzmieniu.  

Ad pkt 1 Przyj ęcie protokołu nr 8/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.  
oraz protokołu nr 10/VI/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: zapytała o uwagi do protokołu 
nr 8/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz protokołu nr 10/VI/2019 z dnia 4 czerwca 2019 
r., których projekt zostały przesłane państwu radnym drogą elektroniczną. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: zaproponowała przyjęcie protokołu 
nr 8/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz protokołu nr 10/VI/2019 z dnia 4 czerwca 2019 
r. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła protokół nr 8/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz 
protokół nr 10/VI/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r., 

Ad pkt 2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 159/2019 wraz 
z autopoprawką.  



 3

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do tematu poprosiła 
przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Kierownik w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: zreferowała, załączony do niniejszego 
protokołu, projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 
2019 rok – druk nr 159/2019 wraz z autopoprawką.  

Pytania.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: w odniesieniu do autopoprawki – czy 
wiadomo, które konkretnie teatry i domy kultury otrzymują dofinansowanie? 

Kierownik w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: jeśli można, to Wydział Kultury 
będzie posiadał bardziej szczegółową informację.  

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska: zgodnie z wnioskami, 
które przekazały mi służby ekonomiczne w Wydziale Kultury, są tu zawarte środki na remont 
budynku Teatru Pinokio przy ul. Kopernika w wyniku zniszczonego dachu. Jest to kwota 
70 000 zł przeznaczona na ten cel.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: mnie chodzi o poprawki, które są na działalność 
bieżącą dofinansowanie programów Ministra Kultury na kwotę 80 000 zł.  

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska: tak, przepraszam, 
to będą wkłady własne w ramach otrzymanych środków zewnętrznych.  

Za chwilę otrzymam tę informację. Nie mieliśmy informacji, że autopoprawka będzie 
procedowana.  

Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina 
Kępka: poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 159/2019 wraz 
z autopoprawką.  

Pani Przewodnicząca dodała, że Komisja oczekuje na informację od pani dyrektor.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 159/2019 wraz z autopoprawką.  

Ad pkt 3 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019-2040 –  
druk nr 160/2019.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do tematu poprosiła 
przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Kierownik w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: zreferowała, załączony do niniejszego 
protokołu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 160/2019.  

Pytania.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: kiedy to zadanie planowane jest do 
realizacji? 
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Kierownik w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: w latach 2019 – 2020.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina 
Kępka: poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019-
2040 – druk nr 160/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019-2040 – 
druk nr 160/2019. 

Ad pkt 4 Roczne Sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2018 r. –  
druk nr 144/2019.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do tematu poprosiła 
przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju oraz Wydziału Zarządzania 
Projektami p. Robert Kolczyński: realizując uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
20 maja 2015 r. w ramach realizacji Programu Nowego Centrum wynikającymi z Master 
Planu, który jest załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej, przedstawiamy do końca 
I półrocza następującego po roku sprawozdawczym roczne sprawozdanie z realizacji 
Programu Nowego Centrum Łodzi.  

Jest to sprawozdanie z realizacji rzeczowej i finansowej wszystkich projektów wchodzących 
w skład portfela projektów tego programu. Państwo otrzymali to sprawozdanie 
z tabelarycznym wyszczególnieniem i zestawieniem wszystkich projektów, zarówno 
z nakładami finansowymi, realizacją finansową, rzeczową oraz wskazaniem na osi czasu jak 
ten program jest realizowany.  

Dotychczas w ramach programu na 35 realizowanych projektach wydatkowano 
2 162 819 891 zł. Zaawansowanie rzeczowe to 86%, procent realizacji budżetu, czyli 
zaawansowanie finansowe – 85%, zaawansowanie czasowe realizacji prac, to 91%.  

Pytania.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: powiedział pan dyrektor, że również 
na osi czasu są tutaj przedstawione elementy - projekty, które są realizowane w ramach tego 
projekt. Rozumiem, że miał pan dyrektor na myśli to, że w tekście pojawiają się daty? 

p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju oraz Wydziału Zarządzania 
Projektami p. Robert Kolczyński: w tabelarycznym zestawieniu, które zaczyna się na 
stronie 15 mamy aktualny budżet, wykonanie tego budżetu przy każdej pozycji, harmonogram 
z datą rozpoczęcia i planowaną datą zakończenia każdej z pozycji, rzeczowy procent 
realizacji, procent realizacji budżetu oraz zaawansowanie czasowe wraz z uwagami 
w ostatniej kolumnie.  

Przy każdej z 35 pozycji, które odpowiadają każdemu projektowi. Odpowiadając więc 
twierdzącą – tak, jest tam harmonogram z początkiem i końcem każdego projektu.  
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: rozumiem, że jeśli przykładowo, 
mowa jest o budowie tunelu średnicowego, to mamy tutaj tylko informację o istotnych datach, 
jak podpisanie umów i zakończenie realizacji tego zadania. Jeśli chodzi o poszczególne etapy 
tej inwestycji, to takich dat państwo nie zawieracie w sprawozdaniu, tak? 

p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju oraz Wydziału Zarządzania 
Projektami p. Robert Kolczyński: jeśli chodzi o akurat tę inwestycję, musimy pamiętać, że 
to nie miasto jest stroną tej umowy więc szczegółowy harmonogram tego postępowania 
oczywiście w głównych krokach milowych – jest dostępny dla Miasta, ponieważ w ramach 
współpracy z miastem i uzgodnień niektórych elementów tej inwestycji, PKP taki 
harmonogram przekazywały. Natomiast szczegółowy harmonogram wykonawczy jest objęty 
zapisami umowy, której stronami jest PKP i wykonawca inwestycji.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: pytam o to, ponieważ na pierwszy rzut 
oka myślę, że wydaje się dość lakoniczne opisanie tej inwestycji w trzech dosłownie 
akapitach. Pytanie – czy byłaby możliwość poszerzenia tego opisu nie tylko o daty 
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji? 

p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju oraz Wydziału Zarządzania 
Projektami p. Robert Kolczyński: o jak szerokie informacje pani przewodniczącej chodzi? 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o takie, którymi pan, jako pan 
dyrektor, dysponuje.  

p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju oraz Wydziału Zarządzania 
Projektami p. Robert Kolczyński: oczywiście, przekażemy na ręce pani przewodniczącej 
wszelkie informacje na temat zaawansowania czasowego, kamieni milowych tego projektu – 
jakimi dysponujemy, jakie otrzymaliśmy od strony inwestora, czyli PKP PLK.  

Innych pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: proponuję, abyśmy Roczne 
Sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2018 r. –  
druk nr 144/2019 przyjęli do wiadomości bez głosowania.  

Sprawozdanie będzie poddane głosowaniu jutro na sesji, a my tylko przyjmujemy je do 
wiadomości.  

Uwag nie zgłoszono.  

Ad pkt 5 Sprawy nazewnicze.  

1. Propozycja nazewnicza: ulica Zielone Wzgórze lub Sosnowe Wzgórze, lub 
Szyszkowa dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych: 49/11, 
45/10, 45/79, 45/78 w obrębię W-46.  

Łódzki Ośrodek Geodezji: zwraca uwagę, że występują nazwy ulic o podobnym brzmieniu, 
tj. Zielonego Wzgórza, Sosnowa.  

Biuro Architekta Miasta:  opinia pozytywna.  
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Rada Osiedla Nowosolna: proponuje nazwę: Sosnowe Wzgórze.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: przychylając się do uwagi ŁOG-u 
i aby nie wprowadzać chaosu informacyjnego, proponuję, abyśmy zaproponowali tutaj inną 
nazwę również wskazana przez wnioskodawców, czyli Szyszkowa. Jeśli rada osiedla 
przychyla się do tej propozycji, sądzę że możemy przyjąć dziś intencję, że taką uchwałę 
przegłosujemy.  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowosolna p. Ewa Świdzińska: rada osiedla pozytywnie 
zaopiniowała nazwę Sosnowe Wzgórze kierując się tym, że nazwa ta była wskazywana przez 
mieszkańców jako drugi wybór nazwy. Poza tym, po uzyskaniu informacji, że istnieje już 
w Łodzi ulica Zielonego Wzgórza, mieszkańcy tych okolic występowali do nas bardzo, aby ta 
nazwa Sosnowe Wzgórze była nazwą dla tej ulicy. Nie ulica Szyszkowa była 
tzw. ostatecznością.  

Myślę, że nie powinno być żadnych konfliktów jeśli chodzi o nazwę Sosnowa, która jest 
w Łodzi bardzo znaną ulicą.  

Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: co do nazwy nasza jednostka się nie 
wypowiada. Od strony formalnej mamy zgodę wszystkich współwłaścicieli. Nadanie nazwy 
będzie się wiązało ze zmianą numeracji porządkowej.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: jeśli dziś będziemy głosować intencję, to ja będę 
przeciw, ponieważ do tej pory Komisja stała na stanowisku, aby podobnych nazw jednak nie 
było.  

Nie wiem na ile pilna jest potrzeba nazewnicza, ale możemy zwrócić się do rady osiedla, czy 
popiera nazwę Szyszkowa, czy ma jeszcze inny pomysł. A jeśli sprawa jest pilna, to 
przyjmijmy niestety nazwę: ulica Szyszkowa.  

Ulica Sosnowego Wzgórza będzie wprowadzała w błąd w sytuacji, kiedy mamy już ulicę 
Sosnową.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: stąd jest propozycja, aby wrócić na 
posiedzenie rady osiedla z zapytaniem, czy rada wspiera nazwę Szyszkowa, czy pani 
przewodnicząca już dziś deklaruje, że tak i my przegłosujemy intencję, a 3 lipca będziemy 
mogli na sesji taką uchwalę podjąć.  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowosolna p. Ewa Świdzińska: jako przewodnicząca 
zarządu osiedla nie mam kompetencji, aby zmieniać uchwały rady osiedla. Myśmy długo 
rozmawiali z mieszkańcami w sprawie tej nazwy. Naszym zdaniem nie wprowadza to zamętu.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: czy państwo informowali, że jest ulica 
sosnowa, bo być może nie wszyscy wiedzą.  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowosolna p. Ewa Świdzińska: myślę, że wszyscy 
o tym wiedzą. Byliśmy w kontakcie z mieszkańcami, kiedy otrzymaliśmy informację z ŁOG, 
że ulica Zielone Wzgórza pokrywa się z ulicą Zielonego Wzgórza. Wobec czego ta nazwa 
od razu okazała się niemożliwa do przyjęcia. Natomiast bardzo nas prosili mieszkańcy o to, 



 7

aby utrzymać i zaproponować nazwę Sosnowego Wzgórza. Rada osiedla się do próśb 
mieszkańców przychyliła.  

Jeśli jest możliwość to proszę o przesunięcie terminu rozpatrywania tego wniosku, ponieważ 
chcielibyśmy wrócić do mieszkańców z tym tematem.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: ja w dalszej kolejności postawiłabym 
wniosek, aby Komisja Kultury przegłosowała intencję nadania ulicy nazwy Szyszkowa. 
Ponieważ nie chcę tego robić uprzedzając kroki i decyzje rady osiedla, to jednak apelowałaby 
do pani przewodniczącej, aby z naszą argumentacja wrócić na posiedzenie rady osiedla.  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowosolna p. Ewa Świdzińska: jeśli czas i dalsze 
procedury na to pozwalają to chcielibyśmy prosić o wstrzymanie się z rozpatrzeniem sprawy, 
ponieważ chcielibyśmy wrócić z nią do mieszkańców.  

2. Propozycja nazewnicza: ulica Gen. Stefana Grota-Roweckiego dla drogi 
zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych: 7/273, 7/212, 7/246, 7/211 w obrębie  
W-30. Proponowane do nazwania działki są przedłużeniem drogi posiadającej już taką 
samą nazwę.  

Rada Osiedla Zarzew: wnioskodawca.  

Biuro Architekta Miasta:  opinia pozytywna.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: dziś nie podejmiemy intencji w tej 
sprawie, ponieważ nie mamy opinii Zarządu Dróg i Transportu. Jednak sprawę możemy 
omówić.  

Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: tam nie będzie problemów z numeracją 
porządkową, ponieważ jest to osiedle mieszkaniowe, gdzie bloki mają nadane numery od 
sąsiednich ulic więc nie będzie się to wiązało z żadną zmianą numeracji porządkowej.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: rozumiem, że w stronę przedłużaną będzie rósł 
numer? 

Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: ogólnie nie będzie problemów z numeracją, 
ponieważ zawsze można pójść z literami.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: czy numery nie powinny zaczynać się właśnie od 
fragmentu przedłużanego? 

Przewodniczący Rady Osiedla Zarzew p. Jakub Hubert: przyznam się, że pan radny 
podniósł sprawę o której my też nie pomyśleliśmy. Fragment przedłużany to fragment, gdzie 
numeracja powinna zaczynać się od jedynki.  

Na pewno nie ma problemów z numeracjami, które są w tej chwili, bo tam są dwa bloki, 
gdzie nie chcielibyśmy, aby one zmieniały nazwę ulicy przy której stoją. I to się da zachować, 
bo one stoją na rogu ulicy i mają adres od tej drugiej ulicy.  
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Mnie się wydaje, że tam już nigdy nic nie powstanie, bo tam nie ma miejsca. A jeśli nawet, to 
sądzę, że numery typu A, B, C są wykonalne, chociaż mieliśmy też pomysł nazwania tej ulicy 
niezależną nazwa. Mieszkańcy przyzwyczaili się do faktu, że jest to ul. Grota-Roweckiego; 
nawet MPK się do tego przyzwyczaiło.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: czy nie widzicie państwo zagrożenia, że będzie ktoś 
szukał Grota-Roweckiego 1 i będzie wjeżdżał od tej strony ulicy od której numer nie będzie 
widziany? Będzie to dość długi odcinek ulicy, gdzie nie ma numery 1.  

Przewodniczący Rady Osiedla Zarzew p. Jakub Hubert: ma pan rację.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: jak długi jest to odcinek? 

Przewodniczący Rady Osiedla Zarzew p. Jakub Hubert: około 300 m. Do tej pory 
problemem było to, że on był w ogóle nie nazwany. Jakiekolwiek zgłoszenie np. do 
pogotowia było utrudnione, ponieważ mówiono o nienazwanym odcinku ulicy.  

Mamy pomysł nadania innej nazwy.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: należy się zastanowić, czy nazwanie przedłużenia 
będzie w ogóle pomocne.  

Przewodniczący Rady Osiedla Zarzew p. Jakub Hubert: ja w pełni przyjmuję pana 
rozumowania. Poproszę panią przewodniczącą o możliwość chwilowego wycofania wniosku 
na czas głębszej analizy.  

Myśleliśmy o generale Wieniawie-Długoszowskim jako patronie dla fragmentu tej ulicy.  

Radna p. Marta Przywara: być może pomocne okazałyby się tabliczki z informacją 
o dojeździe do konkretnego numeru.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: wspieram inicjatywę nadawania patronów dwojga 
nazwisk.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: jako Komisja Kultury posiadamy bazę 
nazw i możemy przekazać ją do państwa dyspozycji przy wyborze ewentualnego patrona.  

Ten temat też odsuwamy i czekamy na powrót do sprawy.  

3. Propozycja nazewnicza: ulica Zielonego Wzgórza dla drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych: 26/16, 26/20, 26/23, 26/28, 26/36, 26/39, 
26/42, 26/44, 26/46 w obrębie W-5. Proponowane do nazwania działki 
są przedłużeniem drogi posiadającej już taką samą nazwę.  

Biuro Architekta Miasta:  opinia negatywna.   

Rada Osiedla Dolina Łódki: opinia pozytywna – uchwała z dnia 20 maja 2019 r., wpływ do 
Urzędu 24 czerwca 2019 r.  
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Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: tutaj ulica powinna być oznaczona tym 
bardziej, że szłaby ona jakby naokoło i dochodziłaby do ulicy Opolskiej.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: czy to jest osiedle zamknięte? 

Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: nie sprawdziłam tej informacji. To jest nowa 
inwestycja.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: jak będzie wyglądała sprawa numeracji porządkowej 
po przedłużeniu tej ulicy? 

Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: numery porządkowe nadajemy od początku jak 
biegnie ulica. Jeśli jest zabudowa między 1 a 2 i obydwa numery są wykorzystane, to 
w zależności od tego, czy jest to bliżej numeru 1, czy 2 nadajemy 1A lub 2A. Jeśli dalej jest 
zagęszczana zabudowa, to nieruchomości są oznaczane kolejnymi literami. Tak mówi 
rozporządzenie w sprawie miejscowości, ulic i adresów.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: jak jest tutaj? 

Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: ulica ta biegnie od ulicy Opolskiej i od ulicy 
Opolskiej są zaplanowane numery: 1, 3, 5. I pewnie jak ta ulica będzie zawijać, to do 
Opolskiej będzie 10 czy 20.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: nie ma problemu, aby ponumerować narastająco? 

Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: nie. Będzie powieszona tabliczka z jednej 
strony, że jest od numeru 1 wzrastająco, a od drugiej od 20 malejąco.  

Gdyby była nowa nazwa, też nie byłoby problemu.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: czy tutaj pani zdaniem lepiej byłoby 
nadać nową nazwę, czy już istniejącą? 

Zastępca Dyrektora ŁOG p. Edyta Mayer: moim zdaniem lepiej byłoby nadać nową 
nazwę. Wnioskodawcy proszę o nazwę Zielonego Wzgórza mówiąc, że jest to wspólna 
inwestycja.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: ja proponuję, aby poinformować 
wnioskodawcę i Radę Osiedla Dolina Łódki o tym, że w sprawie pojawiły się wątpliwości 
i zapytać czy ewentualnie zastanawiali się nad możliwością nadania innej nazwy, co sugeruje 
Komisja Kultury.  

4. Propozycja nazewnicza: ulica Fantazyjna lub Małego Księcia, lub Bażantowa dla 
drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych: 10/3, 10/4, 11/3, 11/4 
w obrębie G-55.  

Łódzki Ośrodek Geodezji: zwraca uwagę, że występuje nazwa ulicy o podobnym brzmieniu, 
tj. Bażancia.  

Biuro Architekta Miasta:  opinia negatywna.  
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Rada Osiedla Wiskitno: pismo z prośbą o opinię w sprawie wpłynęło do rady osiedla 
30 maja 2019 r. Trudno powiedzieć, czy opinia jest już wydana, i w związku z jej brakiem, na 
dzień dzisiejszy proponuję, aby przyjąć sprawę do wiadomości i poczekać na opinię rady. 

Ad pkt 6 Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: nie wykluczam, że przed sesją w dniu 
3 lipca odbędzie się jeszcze posiedzenie Komisji Kultury. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska: uzupełniła informację 
dotyczącą projektu uchwały opisanego w druku nr 159/2019.  

W zakresie zmian w wydatkach bieżących jest zwiększenie środków na zadaniach: 
dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych; domy kultury z kwotą 17 700 zł. To jest 
wkład własny dla Domu Literatury do projektu Ojczyzna Polszczyzna w hołdzie Julianowi 
Tuwimowi.  

Kolejne zadanie dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych w pozostałych 
instytucjach kultury. To kwota 7 000 zł. Jest to wkład własny dla Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana. Ten wkład jest wymagany do projektu kulturalnego.  

Kolejne dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych w kategorii muzea. Jest to 
kwota 150 000 zł. Jest to kwota przeznaczona na organizację Geyer music faktory. 
W zakresie wydatków majątkowych mamy propozycję zwiększenia środków w zadaniach 
wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w kategorii 
teatry. Jest to kwota 258 400 zł. Jest to wkładu własny dla Teatru Muzycznego na zakup 
konsoli nagłośnieniowej i dwóch sztuk specjalistycznego sprzętu oświetleniowego.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: po poprzedniej poprawce budżetowej dostałem listę 
o dofinansowaniu udziałów własnych w kontekście konkursów ministerialnych. Proszę, 
abyście państwo uzupełnili informacje w tamtej tabelce, albo przesłali mi nową informację 
zawierającą te dane.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: jak kształtuje się dofinansowanie dla 
Geyer music faktory jeśli chodzi o dofinansowanie zewnętrzne i udział Miasta w kontekście 
sprawy, o której wczoraj mogliśmy przeczytać? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska: w tym roku jest to 
największy problem z Geyer music faktory, ponieważ ta impreza nie otrzymała 
dofinansowania z ministerstwa. Owszem wystąpili państwo, ale okazało się, że nie otrzymali 
dofinansowania. Był to początek maja, I polowa.  

W momencie, kiedy jednostki otrzymują środki zewnętrzne, miasto zgodnie ze swoją 
deklaracją zapewnia tzw. wkłady własne. I tu niestety zaistniała taka sytuacja, myślę, ze ku 
zaskoczeniu organizatorów i wszystkich, bo jest to już 10 edycja tejże imprezy, że w tym roku 
niestety ministerstwo nie dofinansowało imprezy. Dlatego niedawno zapadła decyzja, 
że będzie to realizowane z środków miejskich za 150 000 zł plus dochód ze sprzedaży 
biletów, który był wliczany w koszty sfinansowania tej imprezy.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: na jakim poziomie byłby wkład 
własny? 
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p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska: mniej więcej na tym 
samym. Jak się okazało, że organizator nie otrzyma wsparcia imprezy z ministerstwa, 
to wnioskował do nas o 385 000 zł. Niestety, wygospodarowanie takiej kwoty było 
niemożliwe.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka poinformowała o pismach, które 
wpłynęły do Komisji: 

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Ochrony Zabytków - 
Informacja o dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
budżetu na 2019 rok. Dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki 
w Łodzi.  

2. Obóz Narodowo – Radykalny o. Łódź wniosek w sprawie pozbawienia p. …… i p. …. 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.  

W sprawie wypowiedziała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podejmując projekt 
uchwały w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Projekt zawarty jest 
w druku BRM nr 202/2019 i jest kierowany na sesję w dniu 26 czerwca br.  

3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – dotyczący dostępu do protokołu 
nr 10/VI/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.  

Wobec braku zgłoszeń innych spraw Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka 
zakończyła posiedzenie.  

 

Przewodnicząca Komisji 
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