
Protokół nr 1a/I/2017 
DPr-BRM-II.0012.17.1a.2016 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecnych................ 4 osoby, 
- nieobecnych…........1 osoba.  
 
 

2.  Zaproszeni goście - według listy obecności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 – 2 do nin. protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia 
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

3.  Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji 

4.  Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji 

5.  Wybór Wiceprzewodniczących Komisji  

 a/ zgłaszanie kandydatów 

 b/ prezentacja kandydatów 

 c/ głosowanie  

6.  Sprawy wniesione i wolne wnioski 

 
 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
 
Punkt 1: Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej pan Tomasz Kacprzak, 
który powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Następnie pan Przewodniczący 
oznajmił, że zebrało się quorum i Komisja może obradować.  

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, bez żadnych zastrzeżeń.  
 



Punkt 2: Wybór Przewodniczącego Komisji  
 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Tomasz Kacprzak zaproponował, aby zebrani 
zgłosili kandydaturę na Przewodniczącego Komisji.  

 
Radny pan Marcin Zalewski zgłosił kandydaturę radnej pani Urszuli Niziołek-Janiak.  
 
Radna pani Urszula Niziołek-Janiak wyraziła zgodę na kandydowanie. Radna 

powiedziała jeszcze, że gdyby została Przewodniczącą, to chciałaby skupić się przede 
wszystkim na pilnowaniu elementów partycypacyjnych w czasie podejmowanych działań 
przez Doraźną Komisję ds. Rewitalizacji Miasta. W najbliższym czasie należy 
przeanalizować uchwałę o Specjalnej Strefie Rewitalizacji i Regulamin Dotacyjny 
wynikający z Gminnego Programu Rewitalizacji.  Zadaniem Komisji będzie także 
przyglądanie się pracy Komitetu ds. Rewitalizacji. Należałoby też uruchomić forum 
dyskusyjne dla radnych zajmujących się rewitalizacją miejską.  

 
Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Miejskiej pan 

Tomasz Kacprzak poddał kandydaturę pani radnej Urszuli Niziołek-Janiak pod głosowanie.  
 
Za wyborem pani radnej Urszuli Niziołek-Janiak na funkcję Przewodniczącej 

Komisji głosowało 3 radnych, przeciw – nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
 
Przewodniczącą Komisji została zatem wybrana pani radna Urszula Niziołek-

Janiak.  
 
Punkt 3: Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącą Komisji 
 
Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak przejęła prowadzenie 

posiedzenia.  
 
Punkt 4: Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji  
 
Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak zaproponowała, aby Komisja 

powołała jednego Wiceprzewodniczącego.  
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję.  
 
Punkt 5: Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji 
 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
Radny pan Marcin Zalewski zgłosił kandydaturę pana radnego Włodzimierza 

Tomaszewskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.  



 
Radny pan Włodzimierz Tomaszewski wyraził zgodę na kandydowanie. Radny dodał, 

że należy dopingować działania w obszarze rewitalizacji.  
 
Nie zgłoszono innych kandydatur.  
  
Za wyborem pana radnego Włodzimierza Tomaszewskiego na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Komisji głosowało 4 radnych, przeciw – nikt, nikt równie ż nie 
wstrzymał się od głosu.  

 
Wiceprzewodniczącym Komisji wybrany został pan radny Włodzimierz 

Tomaszewski.  
 
Punkt 6: Sprawy wniesione i wolne wnioski 
 
Ustalono następnie, że kolejne posiedzenia Komisji odbywać się będą w piątki 

o godzinie 11:30. Najbliższe posiedzenie Komisji planowane jest na 10 lutego 2017 roku.  
 
Radny pan Marcin Zalewski zaproponował, aby w najbliższej przyszłości przyjrzeć 

się także dogłębnie funkcjonowaniu drugiego pilotażu.  
 
Przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast pan Jarosław Ogrodowski powiedział, 

że Instytut Rozwoju Miast sprawuje pieczę ekspercką nad drugim pilotażem. Przedstawiciel 
dodał, że chciałby być w stałym kontakcie z Doraźną Komisją ds. Rewitalizacji.  

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska 
 

 


