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Pani 

Karolina Dudkiewicz 

Przewodnicząca  

Rady Osiedla  Teofilów – Wielkopolska 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,  

W odpowiedzi na pismo  w sprawie instytucji kultury działających na obszarze funkcjonowania 

Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska informuję, że na obszarze Rady Osiedla  działają,  oprócz 

trzech filii Bałuckiego Ośrodka Kultury, 4 filie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty. 

Niestety nie udało się zaplanować dla nich w budżecie miasta środków na inwestycje i remonty 

w 2015 r.   

Współpraca Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska, szczególnie z Bałuckim Ośrodkiem Kultury  

jest bardzo efektywna. Na 2015 rok  przyznano temu ośrodkowi  25.000 zł w ramach tzw. 

algorytmu na remont łazienki w filii przy ul. Żubardzkiej 3.  

Finansowa pomoc w realizacji działań statutowych instytucji kultury poprzez zakup książek, 

wyposażenia, w przypadku bibliotek, oraz finansowania remontów jest niezwykle cenna 

ponieważ pozwala również na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w rejonie danego osiedla.   

W ostatnich latach  świadomość potrzeb mieszkańców  spowodowała aktywność Rad Osiedli  

w ich zaspokajaniu. I tak w 2012 roku ze środków statutowych Rad Osiedli w całej Łodzi 

przeznaczono dla instytucji kultury 13.159 zł, z algorytmu 9.000 zł. W 2013 r. ze środków 

statutowych przeznaczono 36.433 zł, z algorytmu 58.500 zł. W 2014 r. ze środków statutowych 

36.387 zł, z algorytmu 78.240 zł. W 2015 r. środki z algorytmu wyniosły 257.705 zł.  

Wiemy, że dyrektorzy instytucji kultury borykają się z problemami finansowymi 

i niejednokrotnie trudno im przeprowadzić gruntowny remont w ramach posiadanych środków.  

Ze swej strony zachęcamy ich do pozyskiwania środków na ten cel z innych źródeł, co jak widać  

z wyżej podanych danych, jest bardzo skuteczne.  

Dziękujemy za zainteresowanie problemami instytucji kultury i mamy również nadzieję,  

że współpraca w zakresie poprawy warunków ich funkcjonowania przyniesie oczekiwane efekty.  

Z poważaniem  

Joanna Ossowska Struszczyk 

Dyrektor Wydziału Kultury 


