
DPr-BRM-II.0012.7.14.2019 

Protokół nr 16/XI/2019 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 19 listopada 2019 roku 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 16 radnych, 

obecnych   - 16 radnych, 

nieobecnych    - brak.  

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 15/XI/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 349/2019.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022” – druk nr 353/2019.  

4. Sprawy nazewnicze.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

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 za pośrednictwem Aktówki. Zapytała o propozycje zmian 
dziennego porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka poinformowała, że do Komisji Kultury 
wpłynęły projekty uchwał: 

1. Autopoprawka Prezydenta Miasta Łodzi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – 
druk nr 349/2019.  

2. Autopoprawka Prezydenta Miasta Łodzi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019 - 2040 – druk nr 350/2019.  

Wobec powyższego pani przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie ww. projektów do 
porządku obrad Komisji.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła dzienny porządek obrad w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu nr 15/XI/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 349/2019 wraz z Autopoprawką.  

3. Rozpatrzenie Autopoprawki Prezydenta Miasta Łodzi do projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 - 2040 – druk nr 350/2019.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022” – druk nr 353/2019.  

5. Sprawy nazewnicze.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Ad 1. Przyjęcie protokołu nr 15/XI/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: zapytała o uwagi do protokołu 
nr 15/XI/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. doręczonego państwu radnym za pośrednictwem 
Aktówki.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie Komisji 
przyjęcie protokołu nr 15/XI/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.  

Komisja w głosowaniu przy 1głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła protokół nr 15/XI/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.  

 

Ad 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 349/2019 wraz z Autopoprawką.  
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do bieżącego punktu 
porządku obrad poprosiła przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Kierownik Oddziału w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projektu uchwały opisany w druku nr 349/2019 wraz z Autopoprawką.  

Pytania.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poprosiła o informację w zakresie 
zmniejszenia kwoty w wysokości 10 294 432 zł dla EC1 w zadaniu: Rozwój funkcji 
usługowych oferowanych przez EC1. Co się pod tym kryje? 

Przedstawiciel EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi:  w treści uzasadnienia jest to zawarte na 
stronie 7, gdzie napisano: zmniejszenie w Wydziale Kultury o kwotę 10 000 000 zł. Powyższe 
zmniejszenie jest związane z przesunięciem realizacji zadania na lata następne. Będzie to 
miało później związek ze zmianami w WPF. Pozostałe zmiany wynikają z poszczególnych 
załączników.  

Rady p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: co, w związku z powyższym, jest przesunięte na rok 
przyszły? 

Przedstawicielka EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi:  szczegóły dotyczące tego, co 
przesuwamy wynikają z postępowania przetargowego, które było prowadzone na przebudowę 
i wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. W ramach ogłoszonego przetargu 
byliśmy realizatorami tego zadania zarówno z dotacji celowej Miasta, jak i dofinansowania 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i RPO. Przetarg nie został rozstrzygnięty.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta 
Łodzi na 2019 rok – druk nr 349/2019 wraz z Autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz 3 głosach głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 349/2019 wraz z Autopoprawką. 

 

Ad. 3 Rozpatrzenie Autopoprawki Prezydenta Miasta Łodzi do projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 - 2040 - druk nr 350/2019.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do bieżącego punktu 
porządku obrad poprosiła przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Kierownik Oddziału w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projektu uchwały opisany w druku nr 350/2019 wraz z Autopoprawką.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały Autopoprawkę Prezydenta Miasta Łodzi do projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 - 2040 - druk nr 350/2019.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz 3 głosach głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Autopoprawkę Prezydenta 
Miasta Łodzi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę  w sprawie 
uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 - 2040 -  
druk nr 350/2019. 

Ad. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022” – druk nr 353/2019.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do bieżącego punktu 
porządku obrad poproszę przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

Kierownik w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Aleksandra Sztuka - 
Tuli ńska: zreferowała załączony do niniejszego protokołu projektu uchwały opisany 
w druku nr 353/2019. 

Pytania.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: czy były konsultacje społeczne w tej sprawie? 

Kierownik w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Aleksandra Sztuka - 
Tuli ńska: tak, były.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: czy mogłaby Pani odnieść się do wyników 
konsultacji? 

Kierownik w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Aleksandra Sztuka - 
Tuli ńska: konsultacje były przeprowadzane dwa razy. Na początku 2018 r. – luty i marzec 
oraz powtórzone były konsultacje związane z aktualizacją harmonogramu tego programu 
od 1 do 7 października 2019 r. Wynikiem konsultacji była pozytywna opinia mieszkańców 
dotycząca zakresu zadań. Uwagi dotyczyły zbyt małego uwzględnienia zadań remontowych. 
Jest to siłą rzeczy związane z budżetem Miasta. W pierwszych konsultacjach w 2018 r. była 
możliwość, aby mieszkańcy zgłaszali własne zadania do programu. Kilka takich zadań 
zgłoszono. Były to głównie zadania miękkie, czyli np. wydanie folderu dotyczącego wydania 
detalu przemysłowego. Był projekt dotyczący zacieśnienia współpracy służb 
konserwatorskich z konserwatorami pracującymi na terenie Miasta. Mamy nadzieję, że uda 
nam się to zrealizować w Lapidarium Detalu Architektonicznego.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: dlaczego jest tak, że pod koniec 2019 
roku przyjmujemy plan na rok 2019.  

Kierownik w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Aleksandra Sztuka - 
Tuli ńska: było to spowodowane faktem, że czekaliśmy na Krajowy Program Ochrony 
Zabytków i Opieki nad Zabytkami, ponieważ te programy powinny być spójne. Krajowy 
Program formułuje politykę na poziomie centralnym, my jesteśmy na poziomie 
samorządowym, ale pewne kierunki powinny być spójne. Krajowy Program miał takie same 
ramy czasowe jak nasz poprzedni program, czyli lata 2014 – 2017, a więc nowy program 
powinien zostać przyjęty na lata 2018 – 2021. Nie został przyjęty w 2018 r., został przyjęty 
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dopiero w tym roku, w sierpniu opublikowany w Monitorze, ogłoszony we wrześniu. Dlatego 
nie chcieliśmy powodować pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, że będziemy mieć niespójne 
programy.  

Radny p. Maciej Rakowski: czy w naszym programie na lata 2019 – 2022 są zadania 
przyszłe, czy my już w planie mamy zadania już wykonane? 

Kierownik w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Aleksandra Sztuka - 
Tuli ńska: mamy w planie zadania, które są realizowane, ale jeszcze nie zostały wykonane. 
Jest sporo zadań, które zostały przewidziane np. na lata 2019 – 2022 i one trwają. Jeśli 
państwo radni przyjmą ten program, my będziemy robić jego monitoring za rok 2019 tak 
jakbyśmy przyjęli go wcześniej; będziemy go po prostu rozliczać.  

Radny p. Maciej Rakowski: czy z uwagi na opóźnienie rozważaliście możliwość 
uchwalenia programu na lata 2020 – 2022? 

Kierownik w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Aleksandra Sztuka - 
Tuli ńska: tak, ale to powodowałoby kolejne przesunięcie przyjęcia programu, ponieważ 
musielibyśmy uaktualnić tabelę z harmonogramem, potem jeszcze raz to skonsultować. 
Dlatego podjęliśmy decyzję, że staramy się przyjąć ten program jeszcze w tym roku.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022” – druk nr 353/2019.  

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz 3 głosach głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022” –  
druk nr 353/2019.  

 

Ad. 4 Sprawy nazewnicze.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: przedstawiła sprawy nazewnicze, które 
wpłynęły do Komisji. Pani Przewodnicząca poinformowała o stanowiskach rady osiedla 
(wszystkie sprawy dotyczą terenu działania Rady Osiedla Wiskitno) oraz o opiniach komórek 
i jednostek organizacyjnych UMŁ: 

1) ulica Fantazyjna lub Małego Księcia, lub Bażantowa droga wewnętrzna odchodząca od 
ulicy Kolumny w kierunku północnym zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr: 10/3, 
10/4, 11/3, 11/4 w obrębie G-55.  

Biuro Architekta Miasta:  opinia negatywna.  

Rada Osiedla Wiskitno: negatywna opinia co do zasadności nadania nazwy drodze 
wewnętrznej (uchwała nr 14/3/2019 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 10 czerwca 2019 r.).  

Łódzki Ośrodek Geodezji: 1) informuje, że na terenie Miasta Łodzi istnieje ulica 
o podobnym brzmieniu, tj. ul. Bażancia. 2) podczas posiedzenia KK w dniu 27 sierpnia 2019 
r. do protokołu zgłoszono rekomendację w zakresie odłożenia sprawy z uwagi na wniosek 
o ponowny podział działek. 3) informuje o toczącym się w ŁOG postępowaniu podziałowym, 
którego przedmiotem jest nieruchomość złożona m.in. z ww. działek. Stąd konieczne jest 



 6

wstrzymanie procedury nazewniczej do czasu zakończenia podziału. (pismo z dnia 
13 listopada 2019 r.).  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: z uwagi na to, że jest z nami pani 
przewodnicząca Rady Osiedla Wiskitno, poproszę o zabranie głosu.  

Przewodnicząca Rady Osiedla Wiskitno: wszystkie ulice są wewnętrzne. W tej chwili na 
terenie Rady Osiedla Wiskitno trwa sprzedaż działek pod budowę domów. Tutaj była opinia 
negatywna, ponieważ jest to droga, która łączy całą logistykę na Wiskitnie między ul. Małego 
Rycerza a ul. Kolumny. Nastąpiły obawy, że poprzez nazwę ulicy, stanie się ona rzeczywiście 
ulicą, a nie drogą polną przechodzącą przez nieruchomość osoby fizycznej, która sprzedała 
tereny i będzie bardzo wzmożony ruch tirów. Uważamy, że wszystkie drogi polne zaczynają 
być ulicami i wskazują na wzmożony ruch, co stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników 
ruchu pieszych. Stąd opinia negatywna. Nam zależy również na uporządkowaniu 
nazewnictwa na naszym terenie.  

Pani przewodnicząca poruszyła sprawę nazewnictwa parku Jana Gibasa. Rada Miejska 
w Łodzi nadała parkowi nazwę: park Jana Gibusa, a intencją mieszkańców było, aby park 
nosił nazwę: park imienia Jana Gibusa. Pani przewodnicząca dodała: proszę 
o zaprotokołowanie mojej wypowiedzi i powrót do tematu.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Maciej Rakowski: jeśli chodzi o nazwy parków, to 
używamy dopełnienia nazwy poprzez odesłanie do imienia, ale przy ulicach nigdzie imienia 
nie ma. Być może należałoby tę sprawę już zakończyć.  

Przewodnicząca Rady Osiedla Wiskitno: mieszkańcy mają w tej sprawie inne zdanie. 
Naszym zdaniem nasz wniosek został przekłamany.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: my w tej kadencji takiego wniosku nie 
rozpatrywaliśmy. Jeśli sprawa do nas wróci – zajmiemy się.  

Czekamy na inicjatywę pana radnego, ponieważ nie tylko Komisja Kultury jest władna 
w sprawach nazewniczych. Inicjatywę uchwałodawczą ma Komisja, Prezydent, a także radny. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba, która już zajmuje się sprawą przedłożyła stosowny 
projekt uchwały.  

Wracając do sprawy nazwania ulicy – nie podejmujemy inicjatywy uchwałodawczej, 
ponieważ czekamy na zakończenie procedury podziału działki.  

2) ulica Rosy lub Mirabelkowa, lub Forsycjowa droga wewnętrzna odchodząca od ulicy 
Kolumny zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 102/12 w obrębie G-57.  

Biuro Architekta Miasta:  opinia negatywna.  

Rada Osiedla Wiskitno: pozytywnie opiniuje wniosek o nadaniu ulicy nazwy Forsycjowa. 
W przedmiotowej sprawie Rada nie podjęła uchwały lecz stanowisko ujęte w protokole 
posiedzenia – informacja uzyskana na podstawie korespondencji e-mail z dn. 22 sierpnia 
2019 r. kierowanej do Łódzkiego Ośrodka Geodezji.  

Łódzki Ośrodek Geodezji: informuje, że na terenie Miasta Łodzi istnieje ulica o podobnym 
brzmieniu, tj. ul. Mirabelki. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: sprawa trwa od lutego br. 
i mieszkańcy skarżą się na przedłużające się postępowanie w tej sprawie. Dlatego proponuję, 
aby – zgodnie z wolą mieszkańców – przegłosować intencję nadania ulicy nazwę Rosy. 
W sprawie nie wypowiedziała się rada osiedla, termin minął, a zasady wypowiadania się 
Rady w statutowym terminie powinniśmy się trzymać.  
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Przewodnicząca Rady Osiedla Wiskitno: otrzymałam informację, że mieszkańcy bardziej 
skłaniają się ku propozycji nazewniczej – ul. Rosy, a nie do nazwy – ul. Forsycjowa. Jutro 
jest posiedzenie Rady Osiedla i sądzę, że te decyzje już zapadną pozytywnie dla ul. Rosy.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: stawiam wniosek, abyśmy dla drogi 
wewnętrznej  odchodzącej od ulicy Kolumny zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 
102/12 w obrębie G-57 poparli intencję nadania jej nazwy ulica Rosy.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała intencję nadania tej ulicy nazwy: ulica 
Rosy. 

Przewodnicząca Rady Osiedla Wiskitno: czy w związku z tym Rada Osiedla Wiskitno 
powinna podjąć uchwałę w tej sprawie? 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: nie ma już takiej konieczności. 
W związku z tym, że nie ma opinii – traktujemy, że jest opinia pozytywna.  

3) ulica Promienista lub Marcowa, lub Sielankowa droga wewnętrzna odchodząca od 
ulicy Bocznej w kierunku wschodnim zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 612 
w obrębie G-55. 

Biuro Architekta Miasta:  opinia negatywna.  

Rada Osiedla Wiskitno: brak uchwały Rady Osiedla.  

Łódzki Ośrodek Geodezji: informuje, że na terenie Miasta Łodzi istnieją ulice o podobnym 
brzmieniu, tj. ul. Promienna, Sielanki oraz park Sielanka. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: stawiam wniosek, abyśmy dla drogi 
wewnętrznej  odchodzącej od ulicy Bocznej w kierunku wschodnim zlokalizowanej na 
działce ewidencyjnej nr 612 w obrębie G-55 poparli intencję nadania jej nazwy ulica 
Marcowa.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała intencję nadania tej ulicy nazwy: 
ulica Marcowa. 

 

Ad. 5 Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

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

1) Zaproszenie dla Przewodniczącej Komisji Kultury do uczestnictwa w posiedzeniu 
komisji konkursowej powołanej zgodnie z zarządzeniem nr 2214/VIII/19 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 30 września 2019 r. w sprawie kandydata na stanowisko 
dyrektora Fabryki Sztuki.  

 
2) Prezydent Miasta Łodzi – Raport z konsultacji społecznych dotyczący Projektu 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019 -2022. 
(przekazano do Aktówka)  

 
3) Pismo email w sprawie skweru proponowanego do nazwania skwer Tadeusza 

Mazowieckiego. (przekazano do Aktówka) 
 



 8

4) Pismo email - prośba o zapoznanie się z sylwetką Wacława Lipińskiego. (przekazano 
do Aktówka) 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

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

  Protokół sporządziła      Przewodnicząca Komisji 

Monika Olejniczak             Karolina Kępka 


