
ZARZi\DZENIE Nr ~2 NIIII19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia J.!J.~ 2019 r. 

w sprawie powolania Komisji ds. Pracowni Tw6rczych 
i ustalenia Regulaminu okreslajlfcego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosk6w 

o wynajem pracowni. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w zwi¢ru z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorzl¢zie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349,1432 i 2500) 
oraz art. 29 rozporzlldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (og6lne 
rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. DE L 119 z 04.05.2016, str. I) i § 22 ust. 6-8 uchwaly 
Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzqcych w sldad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego z 2017 r. poz. 4450), zmienionej uchwalll Nr LXXV/2058118 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 19 wrzesnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5209) 

zarzlfdzam, co nast~puje: 

§ 1. Powolujy, na okres VIII kadencji Rady Miejskiej w Lodzi, Komisjy ds. Pracowni 
Tw6rczych, zwanll dalej Komisjlj., w sldadzie: 

I) Przewodnicz/lCY - Dagmara Smigielska 

2-8) Czlonkowie: 

Dyrektor Wydzialu Kultury 
w Departamencie Gospodarowania Majlltkiem 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Antonina Majchrzak 
przedstawiciel Komisji Kultury 
Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Mikolaj Stefanowski 
przedstawiciel Komisji Kultury 
Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Marcin Hencz 
przedstawiciel Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Dariusz Ostapinka 
przedstawiciel Zarzllrlu Lokali Miejskich; 

- Agata Magin 
przedstawiciel Wydzialu Kultury 
w Departamencie Gospodarowania Majlltkiem 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Dariusz Lesnikowski 
przedstawiciel srodowiska artystycznego; 

- Tomasz Zaluski 
przedstawiciel srodowiska artystycznego. 



§ 2. Ustalam Regulamin okreslajllcy tryb pracy Komisji oraz kryteria oceny wniosk6w 
o wynajem pracowni, stanowillcy za1llCznik do niniejszego zarz/ldzenia. 

§ 3.1. Upowazniam czlonk6w Komisji, do przetwarzania danych osobowych os6b 
skladajllCych podanie 0 wynajycie pracowni dla tw6rc6w, w zakresie wynikajllcym z realizacji 
obowi/lZk6w czlonka Komisji. 

2. Polecam czlonkom Komisji, przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw 
os6b, kt6rych dane dotyCZIb na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad poufnosci, 
rzetelnosci, przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osillgniycia celu 
przetwarzania i jedynie przez okres niezhydny do jego osillgniycia, zabezpieczanie danych 
osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osoby 
nieuprawnione, zmianlb utralll uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Upowaznienia, 0 kt6rym mowa w ust. 1, udzielam czlonkom Komisji na czas 
wykonywania przez nich obowi/lZk6w podczas jej posiedzenia. 

4. Zobowi/lZUjy czlonk6w Komisji, do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 
przetwarzanych podczas posiedzenia Komisji oraz sposobu ich zabezpieczenia r6wniei: po 
zakonczeniu jej prac. 

§ 4. Wykonanie zafZ/ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury w Departamencie 
Gospodarowania MaWkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Traci moc zarz!ldzenie Nr 9112NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 sierpnia 
2018 r. w sprawie powolania Komisji ds. Pracowni Tw6rczych i ustalenia Regulaminu 
okreslajllCego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosk6w 0 wynajem pracowni. 

§ 6. ZarZ/ldzenie wchodzi w i:ycie z dniem wydania. 



Zalq.cznik 
do zarzlldzenia Nr 562 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia )8 MefO 2019 r. 

Regulamin okreslajllcy tryb pracy Komisji ds. Pracowni Tw6rczych oraz kryteria oceny 
wniosk6w 0 wynajem pracowni. 

§ 1. 1. Komisja ds. Pracowni Tworczych, zwana dalej "Komisjll", rozpatruje wnioski 
o wynajem pracowni tworczych oraz opiniuje wnioski dotyczq.ce wzajemnych zamian 
pracowni pomi~dzy ich najemcami. 

2. Obslug~ biurowll Komisji sprawuje Wydzial Kultury w Departamencie 
Gospodarowania Majlltkiem Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. Komisja zwolywana jest przez Przewodniczq.cego, w zalemosci od potrzeb, 
przy czym co najrnniej jeden raz na dwa miesillce. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni~tych i podejmuje decyzje w glosowaniu 
tajnym, bezwzgl~dnll wi~kszoscill glosow w obecnosci co najrnniej polowy skladu Komisji 
w1llcznie z Przewodniczq.cym, ktorego obecnosc na posiedzeniu jest obowillZkowa. 

3. Rozpatrzeniu podlegajll wnioski zlozone najp6Zniej do dnia poprzedzajq.cego 
posiedzenie Komisji. 

4. Komisja rozpatruje wy1llcznie kompletne wnioski. Kompletny wniosek powinien 
zawierac: 
1) dane osobowe wnioskodawcy; 
2) :zyciorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami tworcy w cillgu ostatnich pi~ciu 

lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami; 
3) opis prowadzonej dzialalnosci tworczej; 
4) oswiadczenie 0 warunkach mieszkaniowych z podaniem tytulu prawnego do zajmowanego 

lokalu; 
5) oswiadczenie 0 dochodach przypadajllcych na jednego czlonka gospodarstwa domowego 

uzyskanych w roku poprzedzajllcym zlozenie wniosku; 
6) oswiadczenie 0 nieposiadaniu pracowni na terenie Polski; 
7) wskazanie lokalu; 
8) oswiadczenie 0 wyborze Lodzi, jako miejsca :zycia i tworczosci; 
9) kopi~ dyplomu ukonczenia uczelni artystycznej lub dokument przynalemo§Ci do zwillZkow 

i stowarzyszen tworczych lub kopi~ uprawnien do wykonywania zawodu, wydanych przez 
wlaSciwy organ; 

10) w przypadku tworcow nieprofesjonalnych, rekomendacj~ srodowiska tworczego oraz 
oswiadczenie, ze wykonywana dzialalnosc stano wi podstawowe irodlo utrzymania. 

5. Wnioski niekompletne Sll odrzucane. 

§ 3. Przy rozpatrywaniu wnioskow Komisja bierze pod uwag~ nast~pujllce kryteria: 
1) spelnienie przez wnioskodawc~ warunkow okreslonych w § 22 ust. 2 uchwaly 

Nr XLlV/827112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzq.cych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Lodzi, 
zmienionej uchwalll Nr LXXV/2058118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 wrzesnia 
2019 r.; 

2) zaslugi w dziedzinie kultury i sztuki na rzecz Lodzi; 
3) wsp61prac~ z lodzkimi instytucjami kultury; 



4) rozpoznawalnosc tw6rczosci na terenie Polski i za granicq.. 

§ 4. 1. Z posiedzenia Komisji sporzq.dza sil( protok61. 
2. Protok61 w szczeg6lnosci powinien zawierac: 

1) listl( czlonk6w Komisji obecnych na posiedzeniu; 
2) imienny wykaz os6b wnioskujq.cych 0 wynajem pracowni oraz rozstrzygniecie Komisji. 

3. przewodnicZllCY podpisuje protok61 z posiedzenia Komisji, kt6ry podawany jest do 
publicznej wiadomosci na tablicy ogloszen Wydzialu Kultury w Departamencie 
Gospodarowania Majq.tkiem Urzl(du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 102 oraz na stronie 
internetowej Urzl(du Miasta Lodzi. 

4. Uwagi i zastrzezenia do protokolu morna wnosic w terminie 14 dni od daty 
publikacji protokolu. 

5. Zgloszone uwagi lub zastrzezenia Komisja rozpatruje w terminie 30 dni 
i przedklada protok61 do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Lodzi. 

6. Kopia zatwierdzonego protokolu przekazywanajest do Zarzq.du Lokali Miejskich. 


