
DPr-BRM-II.0012.8.15.2017 

Protokół nr 54/XII/2017 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 12 grudnia 2017 r. 

 
I.  Obecność na posiedzeniu Komisji: 

stan Komisji:   12 radnych, 

obecnych:   11 radnych, 

nieobecnych:   1 radny, tj. p. Sylwester Pawłowski nieobecny nieusprawiedliwiony.  

Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 do protokołu. 

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu. 

II.  Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 53/XI/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 433/2017.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 439/2017.  

4. Sprawy nazewnicze.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

III.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Po stwierdzeniu quorum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności, 
przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak otworzył posiedzenie. 
Przewodniczący przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie. Następnie zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie porządku obrad w pierwotnie zaproponowanym brzmieniu.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami za – jednomyślnie – przyjęła dzienny porządek obrad.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: przystąpił do realizacji dziennego 
porządku obrad.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 53/XI/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: zapytał o uwagi do protokołu 
nr 53/XI/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., który został przesłany państwu radnym w wersji 
elektronicznej.  

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: zaproponował przyjęcie protokołu 
nr 53/XI/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 

Komisja w głosowaniu 7 głosami za – jednomyślnie – przyjęła protokół nr 53/XI/2017 z dnia 
28 listopada 2017 r.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 433/2017.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Kultury.  

Wydział Kultury inspektor p. Beata Kołacz: zreferowała załączony do niniejszego 
protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 433/2017 stanowiący, załącznik nr 5.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji 
podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem 
jest Miasto Łódź – druk nr 433/2017.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 
r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź – 
druk nr 433/2017.  

Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 439/2017.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 439/2017 stanowiący, załącznik 
nr 6. Pani dyrektor dodała, że do druku podstawowego przygotowana została autopoprawka, 
w której są zmiany dotyczące Komisji Kultury. One w generalnej mierze dotyczą EC1 Łódź – 
Miasto Kultury. Jest to zmniejszenie wydatków majątkowych, dostosowanie do projektu 
zaproponowanego na rok 2018 o kwotę 11 641 100 zł. druga zmiana dotyczy wzbogacenie 
oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie jest propozycja zwiększenia o kwotę 
43 959 zł. I jest też zawarta zmiana, która dotyczy środków z Rady Osiedla Bałuty Centrum 
zwiększenie dla Wydziału Kultury dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 16 296 zł.  

Pytania.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kiedy nastąpi przeprowadzka 
biblioteki śródmiejskiej z Andrzeja na Narutowicza, do lokalu po dawnym Empiku? 

Wydział Kultury inspektor p. Beata Kołacz: biblioteka w nowej siedzibie będzie 
prawdopodobnie funkcjonować od stycznia.  

Radny p. Radosław Marzec: jaka, do tej pory, była powierzchnia przeznaczona dla tej 
biblioteki? 
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Wydział Kultury inspektor p. Beata Kołacz: jeśli możemy prosić, to na wszystkie 
szczegółowe pytania odpowiemy na piśmie.  

Radny p. Radosław Marzec: czy mógłbym jutro przed sesją, albo na sesji otrzymać taką 
odpowiedź. Chodzi mi o zestawienie powierzchni aktualnej i w przyszłej siedzibie biblioteki.  

Wydział Kultury inspektor p. Beata Kołacz: dysponuję danymi, że użyczona powierzchnia 
tam, gdzie zostanie przeniesiona biblioteka wynosi 342 m2. Nie mam informacji jaka 
powierzchnia była do tej pory.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja bardzo bym prosił o informację, o którą 
poprosiłem podczas debaty nad budżetem na 2018 r. Chodzi mi o terminarz związany z 
inwestycją w NCŁ, jeśli chodzi o EC1 i Centrum Nauki i Techniki oraz Centrum Kultury 
Filmowej, oraz obiektu południowy – wschód, ponieważ ciągle nie znany jest ostateczny 
termin, a przynajmniej niepotwierdzony, kiedy nastąpi otwarcie tych obiektów, w jakim 
okresie realizacja tych projektów, które są przekładane jeśli chodzi o wydatki na przyszły rok, 
te 11 600 000 zł – jak to się ma do harmonogramu realizacji tej inwestycji. Tutaj jest 
informacja w projekcie uchwały, że zmniejszenie tych wydatków w tym roku związane jest z 
realizacją postępowań przetargowych oraz zmian harmonogramów robót i terminów 
fakturowania. Myśmy o to prosili przy okazji debaty nad budżetem na 2018 r., żebyśmy mogli 
poznać perspektywę oddania tej inwestycji; jak się kształtował i jak będzie się kształtował 
kalendarz realizacyjny odnośnie także docelowego terminu otwarcia tego obiektu.  

EC 1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi p. Grzegorz Słodki: chciałbym ustosunkować się do 
projektu zmniejszenia planu wydatków majątkowych w EC1. Kwestia jest następująca – dla 
rozpoczęcia postępowań przetargowych jesteśmy zobowiązani mieć środki w wysokości 
brutto. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i rozliczeniu wydatków z 
wykonawcami, następuje rozrachunek z urzędem skarbowym, wraca kwota VAT-u. Kwota 
VAT-u zgodnie z zawartymi umowami dotacji podlega przekazaniu na rachunek miasta. To 
przekazanie jest albo na rachunek dochodowy, wtedy pojawia się w budżecie dochód, albo na 
rachunek wydatków, który powoduje zmniejszenie planu dotychczasowego. Jest to rokrocznie 
i w związku z powyższym chciałbym tylko jako wyjaśnienie podać, że operacja związana z 
VAT-em na dzień 22 listopada przyniosła zwrot wydatków, które uzyskało EC1 i przekazane 
zostały na rachunek miasta w wysokości 22 890 000 zł. Jest to kwota zdecydowanie wyższa 
niż w tej chwili następuje zmniejszenie planów wydatków majątkowych. Zapisy, które teraz 
są proponowane w roku 2017 spowodują zgodność z projektem, który jest już złożony na rok 
2018.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: dla mnie kwestia rozliczeń to jest bardzo istotny 
element i bardzo się cieszę, że także to rozliczenie w zakresie zwrotu VAT-u następuje i przy 
okazji zgłaszam się do pani dyrektor, bo zawsze chciałem mieć ogólny ogląd jak zwroty w 
skali miasta występują w kolejnych latach. Natomiast mnie głównie chodzi o to jak 
ostatecznie ten harmonogram realizacji tego projektu będzie, bo można się tylko cieszyć, że 
zwrot VAT-u i napływ gotówki gwarantuje, ze to będzie zrealizowane. Chodzi tylko o to – 
kiedy? 

EC 1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi p. Grzegorz Słodki: nie ma dziś na komisji pani 
dyrektor, która zobowiązała się do przygotowania tego materiału. Postaramy się o to na 
jutrzejszą sesję.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chodzi mi o to, aby pokazać w całości historię tego 
obiektu.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: proponuję, aby państwo na sesję 
budżetową dostarczyli taki materiał.  
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Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja o to proszę wcześniej, bo komisja która będzie 
przygotowywać opinię zbiorczą, mówię o Komisji Finansów, będzie w przyszłym tygodniu 
19. W związku z czym, wcześniej trzeba ten materiał znać.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: umówmy się do piątku.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: to ja też poproszę.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok – druk nr 439/2017.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 2 głosach 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 439/2017.  

Ad. 4) Sprawy nazewnicze.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: przedstawił sprawy nazewnicze, co 
do których chciałby, aby na tym posiedzeniu wypowiedzieli się państwo radni.  

1. Rondo Grembach.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: o tę nazwę wnioskują mieszkańcy. 
Myślę, że jest to historyczna nazwa i warto byłoby, aby ją ocalić mimo, że zastrzeżenie 
wniosło Centrum Kliniczno – Dydaktyczne, które chciało to rondo nazwać CKD Zachód.  
Ponieważ CKD zgłasza teraz do nazwania inne rondo, a mianowicie rondo na skrzyżowaniu 
Narutowicza i Konstytucyjnej, to myślę, że co do Grembach możemy się wypowiedzieć 
pozytywnie. A rondo, które ma się nazywać CKD Zachód póki co nie jest jeszcze rozpoczęta 
budowa.  

Komisja w głosowaniu 11 głosami za – jednomyślnie – poparła propozycję nadania rondu 
nazwy Grembach.  

2. Skwer profesora Władysława Raczkowskiego.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: mamy w dalszym ciągu problem 
skweru imienia profesora Władysława Raczkowskiego. Proponuję, abyśmy wysłuchali 
przedstawicieli Biura Architekta Miasta, czy ulica Traugutta będzie prostowana, czy będzie 
istniał tam skwer, który będzie można nazwać, o czym wcześniej byłą już mowa na komisji, 
czy trzeba szukać ewentualnie innego obiektu, któremu patronowałby profesor Raczkowski.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: przedstawił prezentację 
multimedialną oraz przedstawił chronologię spraw związanych z prostowaniem Traugutta.  

Historia wcześniejsza, z tego co słyszałem, była przytoczona więc ja powiem o warsztatach 
Zszywanie Miasta, które było dyskusją publiczną, która wywołała chęć powrotu do 
historycznego przebiegu ulicy Traugutta. Zszywanie Miasta było warsztatami, które były 
zainicjowane społecznie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich wspierane przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną. Składały się te warsztaty z wieli działań społecznych, gdzie 
przedstawiciele tych środowisk wypowiadali się na temat tej przestrzeni w kontekście, jak 
połączyć NCŁ z ulicą Piotrkowską. To doprowadziło do poszerzenia obszaru objętego 
programem NCŁ właśnie do ulicy Piotrkowskiej oraz wpłynęło bezpośrednio na rozwiązania 
przestrzenne w planie miejscowym.  
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Zszywanie Miasta w swoim regulaminie wskazywało tylko i wyłącznie na połączenie tego 
obszaru objętego kwartałami wyznaczonymi ulicami Narutowicza, Kili ńskiego, Tuwima aż 
do Piotrkowskiej, ale tutaj nie było to do końca podkreślone. Były wskazane główne 
istniejące kierunki wschód – zachód, czyli Narutowicza, Traugutta i Tuwima oraz wskazane 
istniejące przejście piesze przez podwórka częściowo publiczne, częściowo prywatne, przez 
zagubione przestrzenie. W regulaminie warsztatów był istniejącym śladem ulicy Traugutta 
poprowadzony kierunek połączenia. Tutaj absolutnie nie było żadnej sugestii, czy to ze strony 
Towarzystwa Urbanistów Polskich, czy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, że ktoś chciałby 
odginać tę ulicę. Temat został pozostawiony społecznikom i specjalistom, czy społeczeństwu, 
w którym znajdowali się specjaliści. I oni mieli zaproponować na czystej mapie działek jak 
należy powiązać przestrzenie ulicy Piotrkowskiej i NCŁ.  

Ja na tej prezentacji zaznaczyłem historyczną działkę ulicy Traugutta wskazującą na kierunek, 
który wynikał z połączenia kolejowego. Natomiast obecne odgięcie od tego miejsca w ulicę 
Składową się włączało. Natomiast obecnie ulica Składowa jest wyłączona z ruchu 
samochodowego. Tam może jeździć tylko komunikacja publiczna.  

Pan B. Poniatowski zaprezentował wyniki, tj. plansze zajmujące się zagospodarowaniem 
przestrzennym z tych warsztatów. Cztery z nich prostują ulicę Traugutta, dwie – nie.  

W dalszej części wypowiedzi p. Poniatowski zaprezentował mapę historyczną Jasińskiego 
z 1917 r., na której widać historyczny przebieg ulicy Traugutta oraz widać ślad torów, które 
dochodziły do ulicy Sienkiewicza, a nie tak jak teraz to jest jeszcze przed powstaniem. Było 
inne rozegranie układu torowego. Przy nałożeniu dzisiaj istniejących budynków, widzimy że 
ulica Traugutta w historycznym śladzie jak najbardziej ma rację bytu szczególnie w 
momencie, kiedy ta część ulicy Składowej jest wyłączona z ruchu kołowego.  

Kolejny etap, który się odbył już po warsztatach, organizowany przez UMŁ, ale na silną 
prośbę radnych, że należy przenegocjować cały program NCŁ już szerszym zakresie, do ulicy 
Piotrkowskiej. I tutaj tematem było połączenie Traugutta z NCŁ w nowym, proponowanym 
skośnym przebiegu, co spotkało się raczej z akceptacją społeczną w ramach tych konsultacji. 
Zakończyło się to stworzeniem projektu planu miejscowego, gdzie została zachowana idea 
wyprostowania ulicy Traugutta i dopuszczano, aby Brama Miasta takim łącznikiem 
przechodziła na drugą stronę. Jednak nie chciano stąd aż tak zabierać przestrzeni dostępnej 
publicznie. Ograniczono więc zabudowę do trójkąta. Ponieważ inwestor nie był 
zainteresowany zakupem takiej działki z łącznikami, to prawdopodobnie ten plac w całości 
będzie przestrzenią publiczną.  

Biura Architekta Miasta inspektor p. Kamil Kowalski : przedstawił informację na temat 
stanu istniejącego zagospodarowania terenu wokół Dworca Łódź Fabryczna. Zaznaczyliśmy 
istniejący skwer imienia Związku Strzeleckiego Strzelec, o którym mówiliśmy na jednym z 
poprzednich posiedzeń komisji poświęconej tej sprawie.  

W załączniku nr 2 pokazujemy projekt będący składową projektu nr 2 rewitalizacji 
obszarowej, zgodnie z którym wykonawca przetargu zaprojektuj i wybuduj zobowiązany 
będzie wykonać i przebudować ulicę Traugutta.  

Pytania.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: jakie względy historyczne, 
estetyczne, urbanistyczne przemawiają za tym, że ulica Traugutta, kiedy już nie będzie tej 
bramy nad Kilińskiego, ma być tak „pod ekierkę” wyprostowana, a nie może być takim 
łagodnym łukiem odprowadzana od ulicy Piotrkowskiej do NCŁ, bo to jest moja pewna 
wątpliwość. Dlaczego trzeba wyprostować drogę.  
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Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: warunki urbanistyczne są 
warunkami obiektywnymi odnoszącymi się do tej zmiany w zagospodarowaniu, bo odgięcie 
ulicy Traugutta, które było dokonane kilkadziesiąt lat temu było podyktowane tylko i 
wyłącznie względami komunikacyjnymi. Mówimy o odgięciu na wysokości ŁDK. Chodziło o 
to, aby samochody mogły wszędzie dojechać. Owszem, było mało samochodów, ale nie 
przejmowano się tym i rozwijano układ drogowy kosztem przestrzeni np. dla pieszych. To 
odgięcie sprawiało, że można było przejeżdżać od Kościuszki do dworca.  

W momencie, kiedy cały ciąg ulicy 6 Sierpnia i Traugutta jest już woonerfem, kiedy ulica 
Składowa jest już ulicą w części w ogóle tylko do komunikacji publicznej, ślepą dojazdówką 
dla mieszkańców bloku przy ulicy Składowej, a w dalszej części na wysokości biurowca jest 
również woonerfem, to dziwnym byłoby utrzymywanie takiego odgięcia, które służyłoby 
tylko i wyłącznie połączeniu samochodowemu wschód – zachód. To wzgląd stricte 
komunikacyjny, jeśli państwa nie przekonują względy kompozycyjne.  

Kolejna rzecz jest taka, że przy zachowaniu takiego układu tworzą się nam dwie przestrzenie 
o nieregularnym układzie, w dodatku w polskim prawodawstwie bardzo odseparowane od 
siebie, pomimo bliskiej odległości, gdyż byłby tutaj na tym odcinku problem ze stworzeniem 
przejścia dla pieszych po środku, gdyż odległość musi być 100m. Gdyby więc przybrał inny 
kształt, byłby dysfunkcyjny, tak jak teraz on służy tylko jako parking i kila ścieżek wśród 
trawy i jedyne zaaranżowane miejsce z pomnikiem Piłsudskiego.  

Natomiast plan miejscowy, w momencie, kiedy mamy całą tak dużą przestrzeń 
zagospodarowaną na plac, sprawia, że zupełnie inaczej – lepiej można zaaranżować ten plac. 
Tutaj, co prawda, projekt nie obejmuje obszaru do linii zabudowy, ale to też będzie 
zagospodarowane. Dzięki temu, jak tu powstanie zabudowa biurowa, aktualnie projektowana, 
to będzie bardzo duża, w pełni funkcjonalna przestrzeń publiczna, w dodatku podkreślenie osi 
kompozycyjnej z Bramą Miasta na czele.  

Jeśli chodzi o koszty, to w zasadzie koszt utrzymania tego odgięcia, a koszt wyprostowania, 
to są bardzo podobne relacje, zwłaszcza ze względu na to, ze i tak ulica obecnie jest w takim 
stanie, że i tak wymaga gruntowej przebudowy więc tutaj nie mam takich precyzyjnych 
wyliczeń, bo trzeba byłoby je stworzyć. Natomiast to rozwiązanie jest optymalne z punktu 
widzenia przestrzennego, co zostało zauważone już 4 czy 5 lat temu i zostało zaakceptowane 
również przez radnych, którzy uchwalili plan miejscowy.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: proszę przypomnieć ten plan, bo jak rozumiem 
chodzi o plan terenu na zachód od Kilińskiego, tak? 

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: ja tylko zaznaczę, że nie jest 
to ostateczny rysunek.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ale ten plan był uchwalony już kiedy? 

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: za chwilkę damy odpowiedź.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja jestem bardzo wdzięczny za tę prezentację chociaż 
myśmy się koncentrowali na akurat terenie, który miałby być wskazany na przestrzeń 
publiczną odwołującą się do profesora Raczkowskiego. I dzięki tej prezentacji mamy już 
pogląd, gdzie tej przestrzeni szukać. I zaraz na ten temat się wypowiem. Przy tej okazji 
chciałem też spytać, czy można pokazać slajd, gdzie jest ta przestrzeń na podstawie 
ortofotomapy.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: przedstawił slajd 
wnioskowany przez pana radnego.  
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Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: z jednej strony ja oczywiście pytałem i pytać będę o 
koszty tego prostowania w kontekście wykonanej inwestycji na wschód, czyli w Nowym 
Centrum, w bezpośrednim obszarze NCŁ, ponieważ moim zdaniem czas prostowania i tych 
koncepcji był na tyle duży, że można było to uwzględnić przy przebudowie ulicy Kilińskiego.  

Nie wiem, jakie koszty będą teraz związane z tym, że część tych prac, które zostało 
wykonanych będzie musiało być zmienione i tu chciałbym, aby państwo także pokazali, gdzie 
ostatecznie będzie ta brama Miasta, bo ciągle mi ta brama wędruje. Ja rozumiem, że chodzi o 
te dwa wieżowce, które mają tam stać, ale czy ta oś nowego, czy też przywróconego śladu 
ulicy Traugutta będzie wchodzić w przestrzeń, światło tej teoretycznej bramy, czy to będzie 
obok? Państwo to pokazują tak jakby ta brama ciągle wędrowała, łącznie z nadbudową nad 
ulicą Kili ńskiego. Jak rozumiem – nadbudowy już nie będzie, ale byłbym wdzięczny, aby 
przy tej okazji nam to pokazać. Ja generalnie będę także do państwa się zwracał. Proszę 
zobaczyć, na tej prezentacji brama jest trochę w lewo w stosunku do osi tej ulicy.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: faktycznie, widzę że to jest 
niezgodne, ale to – jak podejrzewam – błąd wizualizacji, gdyż w planie miejscowym ...  

Ja wyświetlę aktualną formę podjęto, bo obraz, które ja pokazywałem, uległy jeszcze 
drobnym korektom, ale właśnie akurat w tym miejscu, o którym rozmawiamy. Tutaj mamy 
cały korytarz ulicy, który trafia w korytarz, mówię w cudzysłowie, Bramy Miasta; w 
przestrzeń między tymi dwoma biurowcami.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: czyli na osi ulicy Traugutta będzie 
Brama Miasta? 

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: przedstawił wizualizację i 
omówił ją.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: tak, tylko nie widzimy budynków, które potencjalnie 
mają stanąć i ciągle nie wiemy.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: przedstawił wizualizację i 
powiedział, gdzie są budynki.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czy mamy pewność, że właściciel tej działki nas 
przepuści? 

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: z zakazu grodzenia w tamtym 
miejscu wynika, ze to musi być przestrzeń, która będzie dostępna.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja będę wdzięczny za udostępnienie wszystkich 
materiałów, które państwo teraz prezentują, bo one są bardzo cenne. Natomiast proszę, 
abyśmy wrócili do ortofotomapy z nowym kształtem ulicy Traugutta.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: przedstawił wizualizację.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja widzę tutaj przestrzeń do nazwania. Zanim ją 
wskażę chciałbym zapytać odnoście dawnej ulicy Składowej – w jakiej przestrzeni zamyka 
się teren, który dziś nazywamy aleją Rodziny Poznańskich? 

Zastępca dyrektora ŁOG p. Edyta Majer : kończy się na ulicy Kilińskiego.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: na mapach wcale nie kończy się na ulicy Kilińskiego, 
a na ulicy POW.  

Zastępca dyrektora ŁOG p. Edyta Majer : nie, na mapach na pewno kończy się na ulicy 
Kili ńskiego.  
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Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czyli rozumiem, że dawna Składowa jest dzisiaj 
Poznańskich.  

Zastępca dyrektora ŁOG p. Edyta Majer : tak.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: korzystając ze slajdu powiedział: rozumiem, że ten 
zielony trójkąt z kropkami to ma być jakiś skwer, tak? 

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: to jest część zielona placu.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja uważam, że ten skwer powinien był nazwany 
profesora Władysława Raczkowskiego.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: to jest skwer Związku 
Strzeleckiego Strzelec.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: moim zdaniem, plac przed pomnikiem i wokół 
pomnika, to jest plac właśnie związany ze Strzelcami, a ten skwer powinien być 
wyodrębniony i powinien być nazwany profesora Władysława Raczkowskiego.  

Zastępca dyrektora ŁOG p. Edyta Majer : uchwała Rady Miejskiej dokładnie opisuje 
położenie skweru Związku Strzeleckiego Strzelec.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: rozumiem, że w tej sytuacji powinniśmy dokonać 
zmiany tej przestrzeni i o to bym wnioskował, abyśmy skwer Związku Strzeleckiego Strzelec 
ograniczyli do tej przestrzeni, która i tak będzie duża, przy pomniku, bo ona się poszerza, 
a właśnie ten zielony skwer wyodrębnili i nazwali imieniem profesora Władysława 
Raczkowskiego. I taki jest mój postulat.  

Jestem bardzo wdzięczny, żeśmy doszli do tych rysunków i tej prezentacji, ponieważ dzięki 
temu wiemy, jak ta przestrzeń wygląda. Oddzielną kwestią dyskusyjną jest prostowanie samej 
ulicy. Na ten temat można dyskutować oddzielnie i będę te sprawy podnosił, natomiast tutaj 
prosiłbym, aby komisja zechciała taki wniosek uwzględnić. Państwo mogą przygotować takie 
zmiany w tych uchwałach i dojdziemy to tego. Po prostu, ten skwer, który miał być bardziej 
na południowy – wschód, troszeczkę się przesunie w tamtą stronę.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy w ulicy Traugutta będzie pas dla ruchu rowerowego? 

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Kamil Kowalski : jeśli chodzi o kwestię komunikacji 
rowerowej w mieście i same projekty rewitalizacji, to odnosiło się do nich wiele jednostek 
UMŁ. Natomiast sama kwestia pasa rowerowego na tym terenie nie była uwzględniona.  

Nie wiem, czy nie skończy się na tym, że będą tam sierżanty.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy wiecie panowie, jaka tam jest szerokość pasa jezdni? 

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Kamil Kowalski : około 8 m.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: ta droga będzie jednokierunkowa, tak?  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Kamil Kowalski : tak.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: to licząc po 2, 25 normatywy bs komunikacji zbiorowej, to 
będzie 4, 5. Zostaje nam więc jeszcze 3, 5; pas rowerowy 1, 5. Czyli teoretycznie jest to 
możliwe.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Kamil Kowalski : jest to zasadna uwaga. W tym 
miejscu komunikacja rowerowa się znaleźć tym bardziej, że jest to przedłużenie ulicy 
Traugutta i 6 Sierpnia.  
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Radny p. Bartosz Domaszewicz: tak myślę. Ja to ponowię interpelacją tak, aby ta myśl była 
w obiegu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: 
czy przewidujecie parkingi wielopoziomowe. I ile? Już w tej chwili brakuje miejsc 
parkingowych jeśli chodzi o Dworzec Łódź Fabryczna, to osoby korzystające z PKP muszą 
parkować już na 3 poziomie.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Bartosz Poniatowski: plan miejscowy przewiduje 
możliwość umieszczania parkingów pod całym obszarem Specjalnej Strefy Kultury, tak jak to 
było kiedyś nawiane, czyli pod całą inwestycją znajdującą się i na wschód, i na zachód od 
głównego rynku i pod samym rynkiem. I to, co miasto ma zamiar realizować, to właśnie 
Rynek Kobro pod którym jest przewidziany parking, ale na ile miejsc, nie wiem.  

Biuro Architekta Miasta inspektor p. Kamil Kowalski : około 350 miejsc parkingowych.  

W sprawie miejsc parkingowych głos zabrali radny p. Bartosz Domaszewicz, radna p. 
Małgorzata Niewiadomska – Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi oraz 
radny p. Bartłomiej Dyba - Bojarski. Zwrócono uwagę m.in. na brakującą liczbę miejsc 
parkingowych.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja zgłosiłem wniosek, abyśmy podjęli kierunkowe 
stanowisko.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: będziemy mieli to na uwadze. 
Deklaruję, że będziemy szukać tego zielonego terenu przy centrum, w rejonie ŁDK, który 
będzie można nazwać imieniem profesora Władysława Raczkowskiego.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: jeśli mówimy o prostowaniu, a państwo nam tę 
historię pokazali, to uważam, że można jedno i drugie pogodzić. W moim przekonaniu taki 
ślad z uspokojonym ruchem dla także pojazdów powinien tam być i to skrzywienie powinno 
być tam zachowane, tylko że w innym układzie nawierzchni, żeby można było także i ze 
względów ewakuacyjnych móc mieć tę drogę dostępną, przelot między przestrzeniami 
powinien być zachowany, a ślad pieszy mógłby być w ramach wyprostowanej linii. Do tego 
tematu będę wracał, będę również pisał w tej sprawie interpelację. Część tego, co zostało 
zrobione trzeba będzie zniszczyć, bo będzie prostowanie.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: przedstawił kolejne sprawy 
nazewnicze: 

3. Propozycja nadania nazwy: ulica Harrego Pottera. O nadanie nazwy działkom 
o numerach ewidencyjnych 312, 86/11, 87/21 w obrębie B-20 wnioskują użytkownicy 
wieczyści.  

Pytania.  

Radny p. Jan Mędrzak: czy mieszkańcy są projektodawcami tej nazwy? 

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: tak.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto z państwa radnych jest za 
przychylnym odniesieniem się i przygotowaniem projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 
nazwy Harry’ego Pottera?.  
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Komisja w głosowaniu 4 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 1 głosie 
wstrzymującym się poparła intencję nadania ww. działkom nazwy Harry’ego Pottera.  

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.  

4. Propozycja nadania nazwy: ulica Jasna lub Grafitowa, lub Otwarta, 
lub Rowerzystów. O nadanie nazwy działkom o numerach ewidencyjnych 844/14, 
844/28 w obrębie W-45 wnioskują właściciele.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: opinia rady osiedla jest, aby była 
to ulica Jasna. Kto jest za ulicą Jasną? 

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto z państwa radnych jest za 
przychylnym odniesieniem się i przygotowaniem projektu uchwały w sprawie nadania ulicy 
nazwy Jasna.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymującym się poparła intencję nadania ww. działkom nazwy Jasna.  

5. Wniosek Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin o ufundowanie przez władze 
miasta Łodzi tablicy pamiątkowej.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: sprawę przekazaliśmy do Pani 
Prezydent. Uważamy, że tablica na pewno jest zacnym pomysłem, natomiast czy na pewno 
powinna znaleźć się na budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czym motywowane jest umieszczenie tablicy? 

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: odczytał treść propozycji tekstu, 
który miałby znaleźć się na tablicy pamiątkowej. Moim zdaniem w setną rocznicę Odzyskania 
Niepodległości takiej treści tablica na pewno powinna znajdować się na najważniejszym 
administracyjnym budynku w mieście, natomiast już II Batalionu 1 Pułku, myślę, że bardziej 
należałoby przypisać tego rodzaju memorialną tablicę tam, gdzie one funkcjonowały, 
działały. Czekamy na stanowisko.  

6. Wniosek Izby Rzemieślniczej w Łodzi w sprawie przeniesienia pomnika Jana 
Kili ńskiego z nieruchomości przy ul. Moniuszki 6 i 8 na ulicę Brzozową 3.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: sądzę, że powinniśmy w tej 
sprawie wyrazić zgodę. Oni fundowali ten pomnik więc sadzę, że powinni go mieć przy 
swojej aktualnej siedzibie.  

7. Propozycja Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotycząca planowanej inwestycji 
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Konstytucyjnej. Wnioskodawca 
proponuje nazwę CKD Zachód.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: otrzymaliśmy informację z ŁOG, 
że na dzień dzisiejszy nie jest znana data rozpoczęcia inwestycji.  

Ad. 5) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: otrzymaliśmy informację z ZLM o 
negatywnej opisani w sprawie wniosku artysty malarza ubiegającego się o przyznanie lokalu 
przy ul. Piotrkowskiej 33 w trybie bezprzetargowym. Sądzę, że powinniśmy zająć stanowisko 
takie samo jak Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej, która ustosunkowała się do 
sprawy negatywnie.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: poprzednio tego typu wnioski były rozpatrywane.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: ponieważ Komisja Rozwoju 
zaopiniowała wniosek negatywnie, myślę że nie mamy co wchodzić w polemikę. Również 
ZLM odniósł się negatywnie do wniosku.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: w przeszłości rozpatrywaliśmy tutaj wnioski 
dotyczące przeznaczenia lokali na działalność kulturalną i moim zdaniem chyba wypadałoby 
w takiej sytuacji chyba jednak zaprosić wnioskodawców i wysłuchać ich racji. Oczywiście 
Komisja Rozwoju może mieć na względzie względy klasycznie finansowe, nie wiemy co tam 
ostatecznie miałoby być prezentowane. Chyba warto się do tego odnieść, skoro w innych 
przypadkach, takie sprawy rozpatrywaliśmy indywidualnie.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wnioskodawca jeśli chce ubiegać 
się o ten lokal, może przystąpić do przetargu. Dlatego proponuję, abyśmy udzielili 
odpowiedzi, że na Piotrkowskiej lokale bez przetargu należą do wyjątków.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: właśnie wyjątki należą do tej grupy spraw, które 
rozpatrujemy.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: nie może być za dużo wyjątków.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: rozpatrywaliśmy inne tego typu sprawy. Dlatego 
myślę, że może tutaj być kontrowersja. A na razie zwracam na to uwagę.  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: przyjmuję. Pani sekretarz to 
zaprotokołuje.  

Wobec braku innych spraw tym punkcie porządku obrad przewodniczący komisji radny 
p. Grzegorz Matuszak zakończył posiedzenie.  

Komisja przyjęła protokół: 

Grzegorz Matuszak 

 

przewodniczący komisji 

Protokół sporządziła:  

Monika Olejniczak  

 

sekretarz komisji 

 


