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Protokół nr 7/IV/2017 
DPr-BRM-II.0012.17.7.2017 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 2 osoby, 
- obecnych................ 1 osoba, 
- 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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji – druk nr 84/2017.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi sprawozdanie 
z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-
2017” za lata 2015-2016 – druk nr 85/2017.  

3. Przyjęcie protokołów nr 2 z dnia 10 lutego 2017 roku, nr 3 z dnia 22 lutego 2017 roku, 
nr 4 z dnia 24 lutego 2017 roku oraz nr 5 z dnia 3 marca 2017 r. z posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy różne i wniesione.  

 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak, 

która zaproponowała, aby do porządku obrad wprowadzić następujące punkty:  

2a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

dotyczących uznania za niezasadne wezwań do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie 

ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi – druki od BRM nr 60/2017 

do BRM nr 64/2017.  
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2b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 – druk nr 92/2017.  

Komisja jednomyślnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. 

 

 Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji – druk nr 84/2017.  

 Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak oznajmiła, że Komisja 

zwróciła się z prośba o wydanie opinii prawnej do projektu uchwały – druk nr 84/2017. 

Wniosek o wydanie opinii prawnej stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. Przewodnicząca 

Komisji zadecydowała, że projekt uchwały nie będzie opiniowany z uwagi na istniejące 

wątpliwości prawne.  

 Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i zaprezentował zebranym 

radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 

do nin. protokołu.   

Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak potwierdziła, iż projekt 

uchwały nie będzie opiniowany z powodu istniejących wątpliwości prawnych.  

 

 Punkt 2: Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Miasta Łodzi na lata 2014-2017” za lata 2015-2016 – druk nr 85/2017.  

 Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak powiedziała, że wysłuchała 

już sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na 

lata 2014-2017” za lata 2015-2016 na Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury. Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, czy Biuro Architekta 

Miasta będzie się starało o zwiększenie środków finansowych.  

 Kierownik Oddziału ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego 

Konserwatora Zabytków p. Aleksandra Sztuka-Tulińska odpowiedziała, że Biuro 

Miejskiego Konserwatora Zabytków każdego roku występuje z prośbą do Skarbnika Miasta 

o zwiększenie środków finansowych.  

 Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak poprosiła o przygotowanie 

listy obiektów, które w rejestrze podlegają Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.  
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Punkt 2a: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi dotyczących uznania za niezasadne wezwań do usunięcia naruszenia prawa 

dokonanego uchwałą XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urz ądzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

dla Miasta Łodzi – druki od BRM nr 60/2017 do BRM nr 64/2017.  

Radca prawny p. Mariusz Kikowski zaprezentował obecnej radnej 

oraz zaproszonym gościom projekty uchwał, które stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak zadała pytanie, czym różnią 

się projekty uchwał druki od BRM nr 60/2017 do BRM nr 64/2017.  

Radca prawny p. Mariusz Kikowski odpowiedział, że te projekty są bardzo 

do siebie podobne, różnią się jedynie szczegółami.  

Wobec braku dalszych pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji 

pani Urszula Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi w sprawie uznania za niezasadne wezwania Państwa Tadeusza Gabryelskiego, Aliny 

Gabryelskiej, Katarzyny Gabryelskiego i Tomasza Gabryelskiego do usunięcia naruszenia 

prawa dokonanego uchwałą XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 

2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi – 

druk BRM nr 60/2017, który uzyskał opinię pozytywną przy 1 głosie „za”, 0 głosów 

„przeciw” i  0 głosów „wstrzymuj ących się”.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uznania za niezasadne wezwania Państwa 

Danieli Janiny Dadas i Czesława Dadas do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą 

XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi – druk BRM nr 61/2017, który uzyskał opinię 

pozytywną przy 1 głosie „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących się”.  
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Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pani 

Marioli Wywiał do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą XXXVII/966/16 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane, dla Miasta Łodzi – druk BRM nr 62/2017, który uzyskał opinię pozytywną 

przy 1 głosie „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących się”.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pana 

Izydora Kowalczyka do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie 

ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi – druk BRM nr 63/2017, 

który uzyskał opinię pozytywną przy 1 głosie „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów 

„wstrzymuj ących się”.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uznania za niezasadne wezwania Ulisse 

Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą XXXVII/966/16 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane, dla Miasta Łodzi – druk BRM nr 64/2017, który uzyskał opinię pozytywną 

przy 1 głosie „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących się”.  

 

Punkt 2b: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 – 

druk nr 92/2017.  

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i zaprezentował obecnej 

radnej oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do nin. 

protokołu.  
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Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji pani Urszula 

Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 – druk nr 92/2017, który uzyskał 

opinię pozytywną przy 1 głosie „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 

się”.  

 

 Punkt 3: Przyjęcie protokołów nr 2 z dnia 10 lutego 2017 roku, nr 3 z dnia 

22 lutego 2017 roku, nr 4 z dnia 24 lutego 2017 roku oraz nr 5 z dnia 3 marca 2017 r. 

z posiedzeń Komisji.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak przypomniała, że projekty 

protokołów zostały przesłane radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag. 

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego Przewodnicząca poddała protokół nr 2 pod głosowanie, 

który to Komisja przyjęła 1 głosem „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 

się”. 

Protokół nr 3 Komisja również przyjęła 1 głosem „za”, 0 głosów „przeciw” 

i  0 głosów „wstrzymujących się”. 

Protokół nr 4 Komisja również przyjęła 1 głosem „za”, 0 głosów „przeciw” 

i  0 głosów „wstrzymujących się”. 

Protokół nr 5 Komisja również przyjęła 1 głosem „za”, 0 głosów „przeciw” 

i  0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Punkt 4: Sprawy różne i wniesione.  

 Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy, posiedzenie zakończono. 

 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska    
 

 

 

 

 


