
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MIASTO KUTNO - LUTY 2023 



 

 

INFORMACJE OGÓLNE  
 

1.1. Podstawa prawna konsultacji społecznych 
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 ust.1 
Uchwały Nr LII/600/10 Rady Miasta Kutno z dnia 14 października 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2010 r. poz. 
2599 i z 2021 r. poz. 4887). 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Kutno nr 23/2023 z dnia 09.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie  
i nadania statutu.  
Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Kutno wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji 
był Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. 
 
1.2. Przedmiot i cel konsultacji społecznych 
 
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy 
Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu.  
Celem konsultacji było uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzących działalność na terenie Miasta Kutno, o poddanym konsultacji projekcie 
uchwały.   
 
1.3. Zasięg i termin konsultacji społecznych  
 
Konsultacje miały charakter ogólny i prowadzone były z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Miasta Kutno.  
Konsultacje społeczne trwały od 09.02.2023 r. – 16.02.2023 r. 
 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  
 

Zbieranie uwag odbywało się za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej na stronie 

https://kutno.wdialogu.pl/ oraz za pośrednictwem e-maila konsultacje@um.kutno.pl.  

 

Łącznie udzielono 25 odpowiedzi.  

 

 

https://kutno.wdialogu.pl/
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Pozytywnie za zmianą nazwy muzeum opowiedziały się 22 osoby - 88% respondentów, 

przeciwne proponowanej zmianie były 3 osoby - 12% respondentów. 

 

2.1. Raport z ankiet online - https://kutno.wdialogu.pl/  
 

Przedstawiciele podmiotów działalności pożytku publicznego mogli wyrazić swoją opinię  

poprzez wypełnienie internetowego formularza. Formularz składał się z dwóch pytań 

(zamkniętego i otwartego): 

1. Czy wyrażasz pozytywną opinię na temat projektu uchwały Rady Miasta Kutno  
w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu: 

 
TAK/NIE 

 
2. W tym miejscu prosimy o wpisanie ewentualnych uwag, opinii i propozycji 

dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum 
Regionalnego w Kutnie i nadania statutu. 
 

Z opcji wyrażenia swojej opinii poprzez internetowy formularz skorzystały 23 osoby.  

Na zamknięte pytanie nr 1.: 21 osób wyraziło swoją opinię pozytywnie, udzielając 

odpowiedź „tak”, negatywnie wyraziły swoją opinię 2 osoby, udzielając odpowiedź „nie”.  

7 osób skorzystało z możliwości uzasadnienia swojej opinii udzielając odpowiedzi na 

pytanie otwarte nr 2.: 

OPINIA NR 1  

W związku z tym, iż pałac jest częścią kompleksu muzealnego, który podnosi rangę i status 

instytucji, zmiana nazwy jest jak najbardziej uzasadniona. Jednocześnie zgodnie ze 

statutem nadal prowadzić będzie działalność związaną z historią i edukacją regionalną. Dla 

Kutna posiadanie królewskiego pałacu pełniącego rolę także muzealną to doskonała 

promocja, a nazwa instytucji także spełnia rolę promocyjną i przyciągającą uwagę 

turystów. 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przyjął do wiadomości treść opinii. 
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OPINIA NR 2 

Nowa nazwa wyróżni muzeum pośród wielu muzeów regionalnych w Polsce. Pałac Saski 

jest niewątpliwie obiektem który ma możliwość przyciągnięcia wielu turystów 

odwiedzających nasz region  

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przyjął do wiadomości treść opinii. 

 

OPINIA NR 3 

Rozdział 2 Paragraf 6 "...wiedzy oraz dziejów obejmujących okres unii polsko - saskiej,  

a także historii miasta Kutno " - dlaczego tylko a "także" a nie np. również ? Ekspozycja  

o naszym mieście powinna być równorzędna . Następnie Rozdział 3 Paragraf 8 Muzeum 

gromadzi ....szczególnie dotyczący unii polsko -saskiej i dziejów Kutna a zwłaszcza, punkt 1 

dotyczący Bitwy nad Bzurą . Brak logiki raz szczególne a raz zwłaszcza . Ponadto uważam , 

że w statucie powinno być więcej odniesień do historii Kutna. Bardziej uwidocznione 

sprawy pozyskania pamiątek o Kutnie i tworzenia stałej wystawy o historii Kutna. 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przychyla się do opinii.  

 

OPINIA NR 4 

uważam że zmiana nazwy jest dobra i stosowna do nowo wyremontowanego obiektu 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przyjął do wiadomości treść opinii. 

 

OPINIA NR 5 

Rozwój muzeów w województwie łódzkim jest dla naszego stowarzyszenia priorytetem. 

Stąd, uważam, że kierunek działalności muzeum w Kutnie i zmiana nazwy - która będzie 

odpowiadała pogłębionej działalności w zrekonstruowanych wnętrzach pałacu - jest 

zasadne. 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przyjął do wiadomości treść opinii. 

 

OPINIA NR 6 

Członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 z rezerwą podchodzą do zmiany nazwy 

Muzeum Regionalnego w Kutnie na Muzeum Pałac Saski w Kutnie i zmiany statutu 

muzeum. Zmiana nazwy sugeruje skupienie się Muzeum w zakresie swojej działalności na 

okresie unii polsko- saskiej oraz marginalizację pozostałych okresów historii Kutna. 

Szczególnie bolesne dla naszego Stowarzyszenia, skupiającego się na historii II wojny 

światowej, jest likwidacja w proponowanym statucie Oddziału Muzeum - Muzeum Bitwy 

nad Bzurą. Jest to muzeum, które trwale wpisało się w krajobraz kulturalny Kutna. Od 

ponad 50 lat jest jednym z bardzo nielicznych w kraju muzeów zajmujących się tą 

tematyką. Jego zbiory są bardzo homogeniczne, dotyczące jednego, określonego 

wydarzenia i mało pasujące do czasów saskich. Nie mniej, rozumiejąc marketingowe 



 

 

znaczenie zmiany nazwy muzeum w związku z otwarciem nowej siedziby, Stowarzyszenie 

Historyczne Pułk 37, proponuje dokonać tej zmiany, przy jednoczesnym zachowaniu 

minimum jednego oddziału (Muzeum Bitwy nad Bzurą. Oddział Muzeum Pałac Saski w 

Kutnie), a być może utworzeniu kolejnego (Muzeum Regionalne. Oddział Muzeum Pałac 

Saski w Kutnie). Taki wyraźny podział pozwoliłby zachować w świadomości mieszkańców 

regionu ciągłość działalności placówek, które trwale już zrosły się z losami Kutna. 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przychyla się do opinii w zakresie pozostawienia oddziału Muzeum Bitwy 

nad Bzurą.  

 

OPINIA NR 7 

Super pomysł, nazwa wyróżni nasze muzeum i pozytywnie wpłynie na postrzeganie Kutna 

w Polsce.  

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przyjął do wiadomości treść opinii. 

 

2.2.  Raport z opinii e-mail - konsultacje@um.kutno.pl  
 

Przedstawiciele podmiotów działalności pożytku publicznego mogli również przesłać 

informację e-mailową jaka jest ich opinia w zakresie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego 

w Kutnie i nadania statutu. E-mailowo wpłynęły 2 opinie: 

 

OPINIA NR 1 

Uwagi dotyczące proponowanych zmian: 

Doceniając wieloletni wysiłek samorządu w przygotowanie i realizację odbudowy Pałacu 

Saskiego, proponowaną zmianę nazwy  można uznać za zasadną pod warunkiem, że fakty 

historyczne związane z epoką króla Augusta III Sasa nie przesłonią historii i pamięci  

o największej bitwie kampanii wrześniowej w 1939 roku. Bitwa nad Bzurą, często 

opisywana przez historyków jako Bitwa pod Kutnem, była największą bitwą kampanii 

wrześniowej. Zmieniały się systemy i władze, ale pamięć o bohaterach września 1939 

zawsze była żywa i doceniana. W 1969 roku w Kutnie otwarto Muzeum Bitwy nad Bzurą. 

Nasze społeczeństwo zawsze pamiętało o swoich bohaterach. Uważam, że Muzeum Bitwy 

nad Bzurą pełniło i nadal powinno pełnić istotną rolę w kultywowaniu pamięci o naszej 

walce obronnej we wrześniu 1939. W związku z tym zgłaszam negatywną opinię dotyczącą 

proponowanych zmian  

i proponuję, by nowa nazwa Muzeum Pałacu Saskiego w Kutnie wiązała się z określeniem  

w statucie, że jest to muzeum wielooddziałowe. Utrzymanie oddziału Muzeum Bitwy nad 

Bzurą jest w pełni uzasadnione. 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przychyla się do opinii.  

 

 



 

 

OPINIA NR 2 

E-mail 1.: Po dokładnym przeanalizowaniu przesłanego projektu uchwały RM i omówieniu 

dodatkowych informacji uzyskanych w sprawie dot. Muzeum w Kutnie Zarząd Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej nie wnosi uwag do przedłożonego projektu uchwały. 

E-mail 2.: Na wniosek grupy członków TPZK, którzy zgłosili swoje uwagi już przez Zarząd 

TPZK po przesłaniu opinii przekazuję te uwagi jako uzupełnienie opinii wcześniejszej: 

" Muzeum Bitwy nad Bzurą istnieje od 1969 roku, jest jednym z dwóch placówek w Polsce 

zajmujących się największą bitwą wojny obronnej 1939 roku. Wnosimy, aby w nowym 

statucie  utrzymać dotychczasowy zapis paragrafu 10 Statutu z 2014 roku, który brzmi :  " 

Muzeum jest wielooddziałowe oraz posiada Oddział - Muzeum Bitwy nad Bzurą" 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przychyla się do opinii.  

PODSMOWANIE  
 

Zdecydowaną większością głosów (88%) respondenci opowiedzieli się za zmianą nazwy 

muzeum i nadania statutu. Trzech respondentów (stanowiące 12% ogółu) była przeciwna 

zmianie.  

 

Dziewięciu respondentów rozszerzyło swoją odpowiedź o dodatkowe uwagi.  

W znacznej większości opinie te były pozytywne w zakresie zmiany nazwy muzeum  

z Muzeum Regionalne w Kutnie na Muzeum Pałac Saski w Kutnie, wyrażając uznanie dla 

poczynionej inwestycji, efektów prac oraz znaczenia odremontowanego kompleksu 

muzealnego dla regionu w kontekście historycznym i turystycznym. Wśród wszystkich 

dodatkowych uwag, wyodrębniły się cztery głosy dotyczące utrzymania oddziału Muzeum 

Bitwy nad Bzurą w strukturach nowego Muzeum Pałac Saski w Kutnie, podkreślając 

ważność Bitwy pod Kutnem w dziejach miasta i konieczność zachowania ww. oddziału  

w strukturze Muzeum Pałac Saski w Kutnie oraz zachowując zapis o oddziale w statucie. 

Prezydent miasta przychylił się do niniejszej uwagi. Uwaga ta zostanie uwzględniona  

w projekcie uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego  

w Kutnie i nadania statutu.  

  

 

 

 

 


