
 
DPr-BRM-II.0012.8.6.2015 

Protokół nr 8/IV/2015 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 7 kwietnia 2015 roku  

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 12 radnych, 

obecnych   - 10 radnych, 

nieobecnych   - 2 radnych 

1. Kamil Jeziorski nieobecny nieusprawiedliwiony,  

2. Jan Mędrzak nieobecny nieusprawiedliwiony.  

oraz zaproszeni goście.  

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

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta 
w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 7 – druk nr 84/2015.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rydla –  
druk nr 85/2015.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak na podstawie listy obecności 
radnych stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. Odczytał proponowany porządek 
obrad, zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyj ęła dzienny porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu.  

Ad. 1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta 
w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 7 – druk nr 84/2015.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Kultury.  
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Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska – Struszczyk zreferowała załączony 
do protokołu projekt uchwały.  

 

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 84/2015.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia 
zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława 
Stanisława Reymonta w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 7 – druk nr 84/2015.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rydla –  
druk nr 85/2015.  

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

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska – Struszczyk zreferowała załączony 
do protokołu projekt uchwały.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 85/2015.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana 
Rydla – druk nr 85/2015.  

Ad. 3) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak przedstawił plany związane 
z organizacją i tematyką najbliższych posiedzeń komisji. Następnie poinformował o pismach, 
które wpłynęły do komisji: 

1. od dyrektora Wydziału Kultury  w sprawie przekazania negatywnej opinii Skarbnika 
Miasta Łodzi w zakresie wniosku p. T. Budziarka przewodniczącego Niezależnego 
Związku Zawodowego Pracowników Bałuckiego Ośrodka Kultury co do propozycji 
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zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń 
pracowników (do wiadomości Komisja Kultury).   

2. od dyrektora Wydziału Kultury  w sprawie braku możliwości zwiększenia dotacji 
dla Teatru Powszechnego w Łodzi na 2015 rok (do wiadomości Komisja Kultury).   

3. od dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi z ponowną prośbą o zwiększenie 
dotacji Teatru Powszechnego w Łodzi na 2015 rok o kwotę 250 000 zł (do 
wiadomości Komisja Kultury).  

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014.  

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.  

6. od Komisji Rewizyjnej  z prośbą o opinię w sprawie ww. Sprawozdania oraz 
zapoznanie się z ww. Informacją wraz z harmonogramem prac związanych z oceną 
wykonania budżetu za 2014 rok.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: 
na poprzedniej komisji mówiłam, że jedno z posiedzeń Komisji Kultury powinniśmy 
poświęcić sprawie zarobków muzealników i sprawie zarobków pracowników miejskich 
ośrodków kultury. Myślę, że dobrze by było, abyśmy poświęcili na ten temat jedną z komisji. 
Rozumiem, że w tym roku budżetowym nie ma możliwości dokonania zwiększenia pensji 
tym pracownikom, ale może warto o tym dyskutować jeszcze zanim będzie projektowany 
budżet na 2016 r., aby takie środki w nowym budżecie były wygospodarowane na, chociażby 
zwiększenie, zarobków tej grupy zawodowej.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: myślę, że do wakacji powinniśmy 
się tym zająć. Najwcześniej w maju, ponieważ na tę chwilę mamy inne kwestie, które 
z przyczyn proceduralnych musimy załatwić. W przyjętym przez nas stanowisku ta kwestia 
została zapisana.  

Radna p. Karolina Kępka: otrzymałam przed świętami pismo z Biblioteki Publicznej Łódź 
– Polesie i dlatego chciałam zapytać Panią dyrektor Wydziału Kultury, czy sprawa biblioteki 
przy ul. Długosza 7/9 jest znana? Chodzi oczywiście o stan techniczny budynku. Pani 
dyrektor, jak mi się wydaje, do naszej komisji się nie zgłosiła, ponieważ pomocy szuka 
w Radzie Osiedla Koziny. Od 2008 r. są kierowane do administracji pisma z prośbą wymianę 
okien. Niestety nie są one uwzględnione. Ponieważ jest to dość duża biblioteka, to Pani 
dyrektor poszukuje lokalu o podobnej powierzchni, czyli ok. 230 m2-250 m2. Czy Pani 
dyrektor Wydziału Kultury zna ten temat i czy jakieś działania są w tej sprawie 
podejmowane? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska – Struszczyk: nawet dzisiejsze uchwały 
świadczą o tym, że my te tematy podejmujemy. Jeżeli uda się znaleźć takie lokale, a w tym 
zakresie również i Państwo pomagacie, i my również pomagamy bibliotekom. W wielu 
przypadkach dyrektorzy sami poszukują takich lokali. W ostatnim czasie udało się zakończyć 
wiele tego typu spraw, które bardzo długo ciągnęły się i były problematyczne. Wiele takich  
lokalizacji zostało zmienionych. Jeżeli uda się znaleźć inny lokal dla biblioteki, staramy się 
znaleźć środki na przeprowadzkę i dostosowanie takiego lokalu do funkcjonowania w nowej 
siedzibie.  
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Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: czyli Wydział Kultury zna tę 
sprawę, tak? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska – Struszczyk: tak. Z ramienia naszej 
komórki tę sprawę pilotuje Pani Małgorzata Krupot – Błasiak, mój zastępca.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: otrzymaliśmy informację dotyczącą braku możliwości 
sprostania oczekiwaniom kolejnych grup zawodowych funkcjonujących w obszarze kultury. 
Natomiast nie otrzymaliśmy żadnej informacji mówiącej o efektach pracy komisji 
konkursowej, która rozstrzygała podział środków dla różnego rodzaju projektów w obszarze 
kultury. Czy komisja mogłaby w tym momencie być oficjalnie na ten temat poinformowana? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska – Struszczyk: o który konkurs chodzi, 
bo prowadzimy wiele.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: myślę, że dobrą praktyką byłoby, gdybyśmy mieli 
informację na temat podziału wszelkich środków, które odbywają się w drodze konkursowej. 
Nie dlatego, żeby patrzeć komisji, czy dyrekcji wydziału na ręce, ale po to, żeby mieć 
argumenty w rozmowach z przedstawicielami różnych środowisk, którzy do nas bezpośrednio 
kierują swoje prośby, postulaty, propozycje, a wręcz oczekiwania.  

Jeśli my nie mamy oficjalnej informacji, nie możemy używać argumentów 
dotyczących zakresu wsparcia finansowego ze strony wydziału dla różnego rodzaju inicjatyw, 
które się dokonują czy to w obszarze funkcjonowania instytucji kultury, czy organizacji 
pozarządowych, czy bezpośrednio osób, które aplikują o środki.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska – Struszczyk: rozumiem, że prośba 
o informacje dotyczy protokołów z posiedzeń komisji konkursowych, które rozstrzygały 
dofinansowanie dla organizacji pozarządowych. Mamy takie dwa konkursy.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: czy możemy się umówić, że Pani 
dyrektor przedstawi nam za tydzień informacje w sprawie konkursów organizowanych 
w I kwartale br.? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Joanna Ossowska – Struszczyk: tak, oczywiście.  

Wobec braku innych spraw w tym punkcie porządku posiedzenia przewodniczący 
komisji radny p. Grzegorz Matuszak zamknął obrady.  

Komisja przyjęła protokół: 

Grzegorz Matuszak 

przewodniczący komisji 

Protokół sporządziła:  

Monika Olejniczak 

 

sekretarz komisji 


