
DPr-BRM-II.0012.7.7.2019 

Protokół nr 9/V/2019 

posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, 
które odbyło się 7 maja 2019 roku  

w filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi.  

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 16 radnych, 

obecnych   - 14 radnych, 

nieobecnych    - 2 radnych, tj.: 

1. radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony.  

2. radna p. Emilia Susniło – Gruszka – nieobecna nieusprawiedliwiona.  

oraz zaproszeni goście.  

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

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Wizyta w Filii nr 38 DYGRESJA, ul. Rewolucji 1905 nr 84. 

2. Wizyta w Filii nr 14 ROZGRYWKA, ul. Powstańców Wielkopolskich 3.  

3. Wizyta w Filii nr 35 i nr 36, ul. Wróblewskiego 67. 

4. Dyskusja podsumowująca wizytę w placówkach bibliotecznych – kontynuacja w sali 
106 B UMŁ, ul. Piotrkowska 104.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 104/2019.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 –  
druk nr 105/2019.  

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

Komisja odbyła wizyty w ww. filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Dodatkowo państwo 
radni odbyli również wizytę w Filii nr 20, przy ul. Limanowskiego 194.  
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Kontynuacja w sali 106 B UMŁ.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: zwizytowaliśmy filie Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi:  

Filia nr 38 DYGRESJA, ul. Rewolucji 1905 nr 84 (lokal po zeszłorocznym remoncie) 

Filia nr 14 ROZGRYWKA, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 (lokal, który jeszcze nie jest 
otwarty),  

Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194 (ta filia została zwizytowana dodatkowo), 

Filia nr 35 i nr 36, ul. Wróblewskiego 67 (lokal wynajmowany od spółdzielni, przed 
remontem, jeśli w ogóle tam będzie mowa o możliwej inwestycji).  

Poproszę o informację podsumowującą oraz o informację, kiedy planowane jest otwarcie filii 
nr 14 ROZGRYWKA.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: bardzo państwu dziękuję za przyjęcie 
zaproszenia do filii bibliotek i za to, że zechcieliście państwo zobaczyć zmiany. Tym bardziej 
mi miło, ponieważ jeden z projektów prowadzi Wydział Kultury. To jest remont dwóch filii, 
jak również projekt dotyczący centralizacji, wprowadzenia karty bibliotecznej. Wszystkie 
założenia udaje nam się realizować. Dzieje się to z małym opóźnieniem, ale jest to od nas 
absolutnie niezależne. Inwestor prowadzi rozmowy z PGE, aby tę szkodę ominąć.  

Niezależnie od naszego projektu i od dwóch inwestycji, to, co robi pan dyrektor Braun z panią 
dyrektor Bernat to faktycznie duża zmiana, ponieważ podeszli do sprawy systemowo i nie 
tylko zmieniamy dwie filie, ale również inne, tam gdzie budynki należą do miasta. Problemy 
z budynkami, które należą do spółdzielni – zawsze będą. Myślę jednak, że korekty tam będzie 
można zrobić. Cieszy mnie to, że zmiany dokonują się dość szybko i poza tą jedną 
przeszkodą, współpraca z ZLM wygląda perfekcyjnie.  

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: kilka rzeczy, których nie 
mogliśmy dziś zobaczyć, a które są niezwykle istotne z punktu widzenia połączenia łódzkich 
bibliotek, tj. restrukturyzacja zatrudnienia, restrukturyzacja samej biblioteki i koncepcji jej 
funkcjonowania, tworzenie nowych działów, tworzenie nowych systemów ruchu książki, 
racjonalizacja kosztów.  

Zanim przychodzimy do państwa, jako do Rady Miejskiej w Łodzi czy do Prezydenta Miasta 
Łodzi z prośbą o dofinansowanie naszej działalności to dokładamy wszelkich starań, żeby te 
wszystkie pieniądze, które są wydatkowane na działalność bibliotek na terenie miasta były 
wydatkowane jak najbardziej racjonalnie i z tego też względu udało nam się w ciągu 
ostatniego roku uzyskać wiele oszczędności, które zostały zainwestowane nie tylko 
w remonty niektórych lokali, ale również w podwyżki dla naszych pracowników. 
Zracjonalizowaliśmy zatrudnienie, co jest słowem niezbyt lubianym przez wszystkich, ale 
udało nam się znaleźć ponad 40 etatów, które nie były dłużej dostępne dla naszych 
pracowników, dzięki czemu mogliśmy trochę podnieść pensje. Dzięki pani prezydent i panu 
prezydentowi udało się jeszcze tych pieniędzy trochę dodać, prawie milion złotych więc te 
podwyżki realnie wzrosły, średnio o prawie 700 zł dla naszych bibliotekarzy. Jest to o tyle 
istotne, że kiedy przychodziłem tutaj do pracy w styczniu ubiegłego roku bardzo wielu 
pracowników otrzymywało pensje na poziomie minimalnej pensji krajowej, a ponad 20 
pracowników nawet poniżej pensji minimalnej.  

Zmiany, o których mówiłem, to restrukturyzacja systemu wypożyczeń, ewidencji zbiorów, 
katalogowania zbiorów. To są rzeczy, które są niezwykle pracochłonne, niezwykle mało 
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efektowne, ale bardzo trudne i bardzo potrzebne i duży zespół ludzi – informatyków 
i pracowników merytorycznych również firm zewnętrznych pracowało nad tym, żeby ten 
system jak najbardziej efektywny funkcjonował w naszej bibliotece, co będzie powodowało 
to, że już w najbliższym czasie będziemy mogli korzystać w pełni z zasobów biblioteki, co 
będzie znaczącą zmianą jakościową.  

Nie tylko na jednej stronie internetowej będziemy mieli pełen dostęp do całego księgozbioru 
bibliotek łódzkich, ale tez będziemy mieli pełną możliwość interakcji z tym księgozbiorem.  

Wszystkich filii bibliotecznych mamy 73. Są one w bardzo różnym stanie, 50 z nich to filie 
poniżej 200 m, 30 to filie poniżej 100 m, co jest znacząco mniejsze niż jakakolwiek norma 
funkcjonowania bibliotek publicznych. Również na terenie naszego kraju tego rodzaju 
placówki de facto nie powinny istnieć. Tego rodzaju zmiana wymaga nie tylko trudnych 
decyzji, ale też dobrego rzecznictwa i interakcji z naszymi mieszkańcami, aby oni dokładnie 
zrozumieli na czym ta zmiana ma polegać, bo często będzie ona powodowała, że odległość do 
bibliotek, już po restrukturyzacji, będzie nieco większa, ale ciągle będzie to w zasięgu 
spacerowym i ciągle będzie to biblioteka dostępna. Zmniejszenie liczby bibliotek, czyli 
racjonalizacja sieci bibliotek jest projektem długofalowym, ale koniecznym.  

Udało nam pobić absolutny rekord jeśli chodzi o ilość placówek bibliotecznych nie tylko 
w Polsce, ale też w Europie. Poza tym, żadna z bibliotek miejskich na terenie Europy nie ma 
tyle filii co Łódź. I o tym musimy na pewnym etapie naszej współpracy porozmawiać – jak 
daleko jesteśmy w stanie tę sieć racjonalizować biorąc pod uwagę, że może to wywołać 
drobne niepokoje ze strony naszych mieszkańców. Z drugiej strony będzie to skutkowało, 
że pieniędzy na księgozbiór mogłoby być dużo więcej i filie wyglądałyby znacznie lepiej niż 
w tej chwili. Racjonalizacja kosztów, oprócz wyciągania reki po pieniądze z miasta, jest 
jednym z celów, które postawiłem sobie i które zadeklarowałem też miastu przychodząc tutaj 
do pracy, że zanim poprosimy państwa o pieniądze, będziemy te środki, które już mamy 
wydatkowali jak najbardziej racjonalnie.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: widzieliśmy remont filii przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich, w zasadzie inwestycję, ponieważ budynek był rozbudowany. 
Jakie inne inwestycje, remonty aktualnie się toczą i co jest jeszcze w planach na ten rok? 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: również na Bałutach będziemy 
otwierali filię na ul. Boya – Żeleńskiego. To filia nieco tylko mniejsza od filii 
ROZGRYWKA.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Maciej Rakowski: kiedy, ponieważ tam otwarcie 
trochę się opóźnia? 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: wszystko zależy od odbiorów prac 
elektrycznych. My, jako biblioteka, jesteśmy gotowi, księgozbiór jest przygotowany, nowości 
są zakupione, zespół jest przygotowany na funkcjonowanie. Obydwie te placówki będą 
czynne od rana do godziny 21:00 od poniedziałku do soboty. To będzie nowa jakość usług 
bibliotecznych.  

Inwestycja na ul. Gdańskiej 8 – tutaj mamy wielką nadzieję, że jeszcze pod koniec tego roku 
będziemy mogli pokazać ją mieszkańcom, otworzyć. To jest inwestycja realizowana w całości 
przez miasto, czekamy na dobre wieści i klucze do tej placówki, aby móc się wprowadzić.  

Mediateka – projekt, który jest wielką nadzieją i naszą i mieszkańców Łodzi. Jest to projekt 
na który trzeba będzie jeszcze trochę, sadzę że około 2 lat, poczekać.  

Oprócz tego ulica Tuwima, która będzie otwarta, mam nadzieję, grudzień 2020. Oprócz tego 
znacznie mniejsze inwestycje, ale też sądzę ważne z punktu widzenia mieszkańców, jeszcze 
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w połowie miesiąca otworzymy malutką placówkę dla tzw. pełzaków, czyli dzieci między  
0 – 5 r.ż. przy ul. Ketlinga.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: na przykładzie filii przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich chcę zapytać jakie kanały są wykorzystywane do 
przekazywania wieści, że tutaj będzie biblioteka po remoncie, oprócz tego że zapewne będzie 
informacja na stronie internetowej UMŁ.  

W jaki sposób w ogóle informujecie państwo o tym, że biblioteki w Łodzi przeszły dużą 
rewolucję i są w jej trakcie. Jak jest przekazywana informacja na temat karty bibliotecznej? 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: czekamy aż ociepli się aura, bo 
chcielibyśmy wyjść z biblioteki i pokazać w mieście, w parkach i w miejscach zielonych 
naszym mieszkańcom jak zmieniła się biblioteka. To będą pikniki czytelnicze we współpracy 
z Wydziałem Kultury. Mają one pokazać jak zmienia się biblioteka, czym jest karta 
biblioteczna. Takie pikniki mają się odbyć przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 
przy ul. Boya – Żeleńskiego. W przygotowaniu dobrego planu marketingowego cały czas 
przeszkadza nam to, że cały czas nie znamy daty otwarcia tego miejsca. Oczywiście były 
konferencje prasowe przy obydwu filiach bibliotecznych, wykorzystujemy nasze kanały 
społecznościowe i stronę internetową, gdzie cały czas anonsujemy tego rodzaju nowe 
inwestycje. Będziemy informowali, że karta biblioteczna jest karta zniżkową do instytucji 
kultury. W tej chwili trwają rozmowy z instytucjami kultury na terenie Miasta, które chciałby 
przyłączyć się do naszej karty bibliotecznej. Wiele z nich jest już naszymi partnerami 
i poprzez swoje instytucje będą promować naszą placówkę i odwrotnie.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: czy od czasu jak zaczęła funkcjonować 
Miejska Karta Biblioteczna nastąpił wzrost czytelników? 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: wzrost czytelników badany jest 
u nas kwartalnie. W tej chwili mamy już prawie 50 000 osób zarejestrowanych w tym roku 
jako czytelników. Jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie zweryfikować ilu z nich to nowi 
czytelnicy, a ilu to czytelnicy powracający, ale tylu odebrało kartę biblioteczną i tylu z nich 
nią operuje. To dane sprzed dwóch miesięcy. Dziś więc te wyniki byłyby lepsze. Liczę na to, 
że na koniec roku uda nam się statystykę ponieść w stosunku do roku ubiegłego. To nie są 
rzeczy proste, ponieważ największe lokomotywy wzrostu czytelnictwa, czyli np. nowe 
mediateki, które w tej chwili przygotowujemy, są cały czas zamknięte, co realnie wpływa na 
poziom czytelnictwa. Obydwie te biblioteki miały powyżej 3 000 czytelników, co przy 
średniej ilości 500 czytelników na filie jest znaczącą stratą statystyczną dla naszych instytucji.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: ile filii zlokalizowanych jest w obiektach miejskich i czy 
planowane remonty bądź zamykanie filii będzie się odbywało kosztem tych, które znajdują 
się w obiektach niebędących własnością miasta?  

Czy wraz z restrukturyzacją biblioteki zmniejszą się koszty utrzymania obiektów? 

Kiedy pan prezentował swój program, jako nowo powołany dyrektor biblioteki, określił pan 
swój cel do którego będzie chciał pan dążyć. Ile tej drogi zmierzającej do celu ma pan już za 
sobą? 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: moja kadencja jest trzyletnia, 
minęło kilkanaście miesięcy. Efekt mojej pracy czasami jest niewidoczny dla naszych 
czytelników. To były pierwsze momenty zmian, które zabrały nam mnóstwo czasu i cały czas 
jeszcze się dokonują. To było zbudowanie nowej instytucji, nowych struktur, nowych 
działów. Są to sprawy wewnętrzne instytucji i nasi odbiorcy tego często nie widzą. Te 
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działania są niezwykle potrzebne i czasochłonne, a ich efekt jest widoczny dopiero po jakimś 
czasie.  

Około połowa naszych lokali należy do zasobów Miasta i połowa to lokale spółdzielcze. 
Restrukturyzacja jest projektem wieloletnim, który nie zamknie się w okresie 3 lat mojej 
kadencji. Jest to projekt rozłożony na wiele lat, a do jego pełnej realizacji potrzebujemy 
wsparcia i zrozumienia ze strony potencjalnych odbiorców. Nie będziemy tego robili wbrew 
mieszkańcom. Musimy przede wszystkim pokazać im jak dobrze może funkcjonować 
instytucja, która uległa zmianie w stosunku do obecnej filii i dopiero wtedy możemy liczyć na 
ich sympatię i zrozumienie. Muszą w tym celu powstać nowe instytucje, nowe mediateki, 
nowe biblioteki, które będą cieszyły się dużą popularnością wśród naszych mieszkańców. 
Wtedy będzie można pokazać mieszkańcom jak bardzo te, które są nieefektywne odstają od 
naszego modelu docelowego.  

Czy lokale niebędące własnością Miasta będą w pierwszej kolejności restrukturyzowane? 
Oczywiście koszty funkcjonowania danej placówki są przez nas brane pod uwagę w procesie 
zamykania lub otwierania nowych obiektów. To jest jeden z elementów, który jest brany pod 
uwagę. Zespół ludzi, którzy biorą udział w opracowaniu nowej mapy filii na terenie Łodzi 
bierze pod uwagę bardzo różne czynniki; od nasycenia bibliotek na danym osiedlu czy 
dzielnicy do efektywności ich funkcjonowania w danym lokalu.  

Może być tak, że lokal spółdzielczy przy ul. Wróblewskiego będzie o wiele bardziej 
efektywny niż 4 lokale 50 m będące we własności miasta. I ta oszczędność na lokalach 
miejskich może pozwolić na to, abyśmy np. wyremontowali lokal spółdzielczy. To nie jest 
optymalne rozwiązanie, ale biorąc pod uwagę efekt, który chcemy ostatecznie uzyskać jest to 
rozwiązanie uzasadnione. Chociaż oczywiście wolałbym inwestować w lokale będące w 
zasobach Miasta.  

Radna p. Antonina Majchrzak: jak wygląda na tę chwilę sprawa księgozbioru 
multimedialnego?  

Jako uczennica gimnazjum i szkoły średniej miałam przyjemność być na wolontariacie 
w bibliotece, gdzie organizowałam dyskusyjny klub książki. Wtedy nie wiedziałam, czy to 
funkcjonuje na zasadzie, że każda biblioteka samodzielnie wymyśla i realizuje działania, czy 
jest to odgórna kwestia. Uważam, że jest to działanie na którym warto skupić uwagę, 
ponieważ jest to fajna przestrzeń dla młodych ludzi promująca czytelnictwo.  

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: każdy z naszych czytelników już 
od zeszłego roku ma bezpłatny dostęp do 50 000 ebooków. Udało nam się wygospodarować 
65 000 zł, aby pokryć koszty tej usługi. Zainteresowanie okazało się dużo większe niż przez 
nas planowane, dlatego kwoty musiały się zwiększyć w ciągu roku, stąd musieliśmy umowę 
z dostawcami renegocjować. Ta usługa jest w stanie ściągnąć do naszych placówek bardzo 
dużą liczbę osób, którzy do tej pory nie byli naszymi klientami. Mamy też bardzo dużą bazę 
audiobooków.  

Dyskusyjne kluby książki to inicjatywa, która jest realizowana w części bibliotek, które tego 
rodzaju usługę u siebie mogą prowadzić. Ograniczeniem jest tylko i wyłącznie dobra wola 
bibliotekarzy, ponieważ wymagana przestrzeń na spotkania nie jest duża, ale ten projekt jest 
finansowany ze źródeł zewnętrznych. Każda biblioteka, która chce się zaangażować w to 
działanie – ma nasze wsparcie w zakresie i nowości wydawniczych, i miejsca.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: podziękowała dyrekcji biblioteki za 
możliwość odbycia posiedzenia wyjazdowego i odwiedzenia placówek. Dzięki temu 
wyjazdowi państwo radni mogli zapoznać się ze skalą i potrzebami filii bibliotecznych. 
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Mamy nadzieję, że państwo będziecie nas informować o kolejnych inwestycjach i o zmianach 
w Bibliotece Miejskiej.  

Ad pkt 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w 
budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 104/2019.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: o wprowadzenie do tematu poprosiła 
przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Kierownik w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: zreferowała projekt uchwały 
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok –  
druk nr 104/2019.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

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 104/2019.  

Komisja w głosowaniu przy 10 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 104/2019.  

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 –  
druk nr 105/2019.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: o wprowadzenie do tematu poprosiła 
przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Kierownik w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: zreferowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi 
na lata 2019 – 2040 – druk nr 105/2019.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

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 105/2019.  

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – 
druk nr 105/2019.  
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Ad pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka:  

1. Zaproponowała przyjęcie protokołu 7/IV/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” przyjęła protokół nr 7/IV/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

2. Poinformowała, że do Komisji wpłynął projekt uchwały opisany w druku nr 96/2019.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: projekt uchwały nie został ujęty w 
porządku obrad. Jeśli ze strony państwa radnych nie będzie woli analizy tego sprawozdania, 
uznam, że zostało przyjęte do wiadomości przez Komisję.  

Nie zgłoszono uwag do propozycji pani przewodniczącej.  

3. Poinformowała, że do Komisji wpłynęło pismo – prośba o rekomendację do władz 
Miasta Łodzi w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za użytkowanie pracowni 
twórczej oraz użyczenie jej bezpłatnie do korzystania na czas nieokreślony.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: wydaje mi się, że już w poprzednich 
latach autor tego pisma zwracał się już do Komisji. Ja w pierwszej kolejności chciałabym 
zapoznać panią dyrektor z tą sprawą.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: sprawa jest nam znana. My 
wystosowaliśmy opinię do ZLM; zgodnie z regulaminem nie ma takiej możliwości. 
W związku z tym takie jest stanowisko Wydziału Kultury.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: rozumiem, że żadne odstępstwa od 
regulaminu nigdy nie mają miejsca, dlatego tylko taka odpowiedź może zostać udzielona.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: tak.  

Wiceprzewodnicząca komisji radna p. Joanna Budzińska: jakie będą dalsze konsekwencje 
jeśli opinia jest negatywna? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: jeśli pan nie ureguluje płatności, 
otrzyma nakaz opuszczenia pracowni.  

Wiceprzewodnicząca komisji radna p. Joanna Budzińska: pan pisze, że jest bezdomny.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: pracownia nie jest przeznaczona na 
mieszkanie. W związku z tym my nawet nie przyjmujemy do wiadomości, że pan traktuje ten 
lokal jako mieszkalny. To nie jest rolą pracowni. To nie jest funkcja pracowni.  

Przewodnicząca komisji radna p. Karolina Kępka: poprosimy o odpowiedź udzieloną 
przez Wydział Kultury, abyśmy mogli ją przytoczyć w odpowiedzi udzielonej przez Komisję 
Kultury. Chyba że usłyszę propozycję innego rozwiązania.  

Uwag nie zgłoszono.  

4. Poinformowała, że do Komisji wpłynęło pismo w sprawie nadania ulicy nazwy 
Zielonego Wzgórza. Wydaje się, że dotyczy to nadania nazwy na dalszym fragmencie 
ulicy, która już posiada tę nazwę. Poczekamy na odpowiednie opinie i w ramach 
spraw nazewniczych na jednym z kolejnych posiedzeń zajmiemy się sprawą.  

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