
 

DPr-BRM-II.0012.8.18.2018 

Protokół nr 72/X/2018 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 30 października 2018 r. 
 

I.  Obecność na posiedzeniu Komisji: 

stan Komisji:   13 radnych, 

obecnych:   12 radnych, 

nieobecnych:   2 radnych, tj.  

1. radby p. Bartosz Domaszewicz, 

2. radny p. Sylwester Pawłowski. 

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 71/X/2018 z dnia 9 października 2018 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018.  

3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi 
za okres za okres VII kadencji (2014 – 2018).  

4. 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. Do przedstawionego projektu porządku obrad proszę 
państwa radnych o włączenie następujących spraw:  

1. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Profesora Władysława 
Raczkowskiego – druk BRM nr  183/2018.  

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji 
podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 327/2018. 

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach:  
„za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  

1. Przyjęcie protokołu nr 71/X/2018 z dnia 9 października 2018 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Profesora 
Władysława Raczkowskiego – druk BRM nr  183/2018.  
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3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 327/2018. 

5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi 
za okres za okres VII kadencji (2014 – 2018).  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Ad pkt 1 Przyj ęcie protokołu nr 71/IX/2018 z dnia 9 października 2018 r.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: projekt protokołu został przesłany 
państwu radnym w drodze elektronicznej. Czy są uwagi? 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto jest za przyjęciem protokołu 
nr 71/X/2018 z dnia 11 października2018 r.? 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 71/X/2018 z dnia 11 października 2018 r. 

Ad pkt 2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy 
Profesora Władysława Raczkowskiego – druk BRM nr 183/2018.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: dyskusja w sprawie lokalizacji 
toczy się już od kilku lat. Z uwagi na wskazanie terenu w łódzkiej przestrzeni publicznej, 
któremu można byłoby nadać imię profesora Władysława Raczkowskiego przygotowany 
został projekt uchwały. Proszę przedstawiciela ŁOG o wyświetlenie mapki wraz z lokalizacją.  

Zastępca dyrektora ŁOG p. Edyta Majer: teren znajduje się przy skrzyżowaniu ulic: ulicy 
Kili ńskiego z ulicą Traugutta w obecnym właściwie pasie drogowym, który jest teraz 
w trakcie przebudowy na terenie przestrzeniu publicznej. Jest to działka miejska, która 
w planie zagospodarowania miejskiego przeznaczona jest pod przestrzeń publiczną.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: te dwa skwery będą stykać się, 
ale są to dwie oddzielne przestrzenie publiczne. Sądzę, że osobę pana profesora 
Raczkowskiego warto uczcić. Projektodawcą tej uchwały byłaby komisja. Czy są uwagi.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja oczywiście chcąc gorąco poprzeć ten projekt 
zwracam uwagę, że uzasadnienie jest pewną opowieścią związaną z kulturą łódzką. I to, 
że jest sąsiedztwo ze skwerem Strzela i jednocześnie na szlaku Teatru Wielkiego 
i w towarzystwie ulic poświęconej kulturze filmowej, to się ze sobą łączy. Myślę, że treść 
uzasadnienia też jakoś to uwypukla. Ja gorąco popieram.  

Innych uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wobec braku dalszych uwag 
proponuję, abyśmy przegłosowali projekt uchwały i tym głosowaniem zaakceptowali, 
że będzie to projekt komisji. Kto jest za nazwaniem skweru imieniem profesora Władysława 
Raczkowskiego? 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Profesora 
Władysława Raczkowskiego – druk BRM nr 183/2018.  
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Ad pkt 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018.  

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

P.o. Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska: zreferowała, 
w zakresie merytorycznych zainteresowań, załączony do niniejszego protokołu projekt 
uchwały opisany w druku 323/2018. 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 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018. 

Ad pkt 4 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 327/2018. 

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

Pani Dagmara Śmigielska Dyrektor Wydziału Kultury: zreferowała, w zakresie 
merytorycznych zainteresowań, załączony do niniejszego protokołu projekt uchwały opisany 
w druku 327/2018. Załącznik nr 6.  

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 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem 
jest Miasto Łódź - druk nr 327/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla 
których organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 327/2018. 

Ad. 5 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi 
za okres za okres VII kadencji (2014 – 2018).  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: sprawozdanie przekazano państwu 
radnym pocztą elektroniczną. Gdyby się zdarzyło, że będziemy jeszcze odbywać posiedzenie, 
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to trzeba będzie pewne dane w sprawozdaniu zmienić, uzupełnić. Dziś możemy już 
sprawozdanie przyjąć. Czy mają państwo radni uwagi, pytania, propozycje uzupełnień, czy 
może głosy w dyskusji? 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wobec tego proponuję, abyśmy w 
głosowaniu przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi 
za okres za okres VII kadencji (2014 – 2018). Kto jest za? 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Rady Miejskiej 
w Łodzi za okres za okres VII kadencji (2014 – 2018). 

Ad. 6 Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

1. Pismo Fundacji „CANTO PRO CLASSICA” w sprawie przyznania lokalu 
użytkowego nr 26U przy ul. Piotrkowskiej 17 „na potrzeby rozwijającej się 
działalności statutowej Fundacji.”. Prezesem tej fundacji jest Honorowy Obywatel 
Miasta Łodzi, wybitny śpiewak. Ponieważ nie my decydujemy o przyznaniu tego 
lokalu możemy tylko pozytywnie przyjąć tę propozycję i wyrazić przychylną opinię 
w tej materii.  

2. ŁOG przekazuje pismo mieszkańca – wniosek w sprawie zmiany nazwy alei Śmigłego 
– Rydza na odcinku pomiędzy ulicami Milionową a Przybyszewskiego, 
co wnioskodawca motywuje tym, że proponowany patron jest zwolennikiem teorii 
niczego. Myślę, że jest to mało poważna propozycja i nie musimy się do niej odnosić, 
a zwłaszcza, że obowiązuje nas moratorium w sprawie zmian nazw ulic. Nie będziemy 
się chyba w tej materii wypowiadać. 

3. Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotyczące 
rozstrzygnięć konkursu na udzielenie w 2018 r. dotacji z budżetu Województwa 
Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków województwa łódzkiego. Pan przewodniczący odczytał jakie 
obiekty w tym konkursie zostały wyróżnione.  

Rady p. Włodzimierz Tomaszewski: poprosił o przygotowanie pisma z informacją, 
że Komisji Kultury popiera starania Fundacji „CANTO PRO CLASSICA” w sprawie 
przyznania lokalu użytkowego nr 26U przy ul. Piotrkowskiej 17. 

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto z państwa radnych jest 
za pozytywną opinią dla wynajmu Fundacji „CANTO PRO CLASSICA”? 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymujących się” poparła propozycję.  

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji 
radny p. Grzegorz Matuszak zamknął obrady.  

 

Protokół sporządziła:  

 

Monika Olejniczak  

Sekretarz Komisji 
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