
P R O T O K O L 
Hanna Zdanowska 

z prac Komisji w okresie od 7 grudnia 2020 r. do 17 maja 2021 r, 
powolanej Zarz^dzeniem Nr 4120A^III/20 Prezydenta Miasta Lodzi 

z 25 maja 2020 r. do przeprowadzenia post^powania o udzielenie w 2021 r. 
dotacji na wykonanie robot budowlanych polegaj^cych na remoncie lub przebudowie 

oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomosciach polozonych na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmienionym 

Zarz^dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi Nr 5825A^III/20 z 7 grudnia 2020 r. 

1) Przewodnicz^cy - Marek Janiak - Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urz^du Miasta Lodzi; 

2) Z-ca Przewodnicz^cego - Magdalena Talar-Wisniewska - Z-ca Dyrektora Biura Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz^du Miasta 
Lodzi; 

3-16) Czlonkowie: - Robert Kowalik - Dyrektor Departamentu Piano wania 
i Rozwoju Gospodarczego Urz^du Miasta Lodzi 

- Agnieszka St^pnik - Dyrektor Departamentu Prezydenta Urz^du 
Miasta Lodzi; 

- Joanna Brzezinska - p.o. Z-cy Dyrektora Biura Rewitalizacji i 
Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urz?du 
Miasta Lodzi; 

- Joanna Ulanska - p.o. Kierownika Oddzialu Programow 
Mieszkaniowych w Biurze RewitaUzacji i Mieszkalnictwa 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urz^du Miasta Lodzi; 

- Marzena Otto - p.o. Kierownika Oddzialu Ochrony Dziedzictwa 
i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie 
Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urz^du Miasta Lodzi; 

- Ewa Folde - inspektor w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki 
Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania 
i Rozwoju Gospodarczego Urz?du Miasta Lodzi; 

-Agata Matyjaszczyk - inspektor w Oddziale Ochrony Dziedzictwa 
i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie 
Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urz^du Miasta Lodzi; 

-Tomasz Dowgird - inspektor w Oddziale Zasobu Nieruchomosci 
w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie 
Rewitalizacji i Sportu Urz^du Miasta Lodzi; 

- Anna Skrzypinska - glowny specjalista w Wydziale Wspolnot 
Mieszkaniowych i Prywatyzacji w Zarz^dzie Lokali Miejskich; 

- Iwona Sosnowska - Kowalska - glowny specjalista w Zespole ds. 
Rewitalizacji Obszarowej I I w Zarz^dzie Inwestycji Miejskich; 



- Olga Kassyanska - inspektor w Zespole ds. Rewitalizacji Obszarowej 
I w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej w Zarz^dzie Inwestycji 
Miejskich; 

- Joanna Budzinska - Radna Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Sebastian Bulak - Radny Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Sylwester Pawlowski - Radny Rady Miejskiej w Lodzi; 

W zwi^ku ze zmianami organizacyjnymi w UML zmianie uleglo Zarz^dzenie Nr 
4120A^III/20 Prezydenta Miasta Lodzi z 25 maja 2020 r. - powolany zostal nowy sklad 
Komisji Zarz^dzeniem Nr 5825A^III/20 z 7 grudnia 2020 r. 

W br. zostalo zlozonych 39 wnioskow na l^czn^ kwot? 7 280 382,70 zi. Ze wzgl^du 
na pandemia koronawirusa prace Komisji w calosci byly prowadzone zdalnie, drog^ 
intemetow^. 

W dniu 9 grudnia 2020 r. wszyscy czlonkowie Komisji otrzymali mailem Wykaz 
wnioskow 0 udzielenie dotacji w 2021 r. dla budynkow polozonych na obszarze Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji (zal^cznik nr 1) z prosb^ o zapoznanie si? z przeslanym wykazem oraz 
0 udzielenie zgody na weryfikacj? formaln^ wnioskow przez pracownikow Oddzial Ochrony 
Dziedzictwa i Estetyki Miasta B A M - czlonkow Komisji drog^ mailow^ do dnia 11 grudnia 
202Ir. Wszyscy czlonkowie Komisji udzielili wymaganej zgody. 

Uchwalenie przez Rad? Miejsk^ budzetu Miasta na 2021 r. umozliwilo rozdzial 
srodkow fmansowych dla beneficjentow. 

W kolejnym etapie pracy Komisji w dniu 25 lutego 202Ir. kazdy z czlonkow otrzymal 
mailem informacj?, iz do dalszego procesowania przeszlo 26 wnioskow poprawnych pod 
wzgl?dem formalnym (7 wnioskodawcow zrezygnowalo z ubiegania si? o dotacj?, 1 
wnioskodawca nie uzupelnil wniosku pomimo wezwania, 6 wnioskow odrzucono z powodow 
formalnych - w tym 1 nieuj?ty w wykazie z powodu znacznego przekroczenia terminu 
zlozenia wniosku) oraz materialy przygotowane przez pracownikow Oddzialu -
skorygowany po weryfikacji i uzupelnieniach Wykaz wnioskow o udzielenie dotacji w 2021 r. 
dla budynkow polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (zal^cznik nr 2) wraz 
z kartami informacyjnymi do prawidlowych pod wzgl?dem formalnym wnioskow (zalqcznik 
nr 3), wykaz wnioskow wycofanych, niekompletnych i odrzuconych z powodow formalnych 
(zal^cznik nr 4) z prosb^ o zapoznanie si? z ww. zal^cznikami oraz o przeslanie akceptacji lub 
uwag do Zbiorczej karty oceny merytorycznej wnioskow (zal^cznik nr 5) i wyrazenie zgody 
na odrzucenie wnioskow wskazanych w zal^czniku nr 3 do dnia 4 marca 202Ir. Czlonkowie 
Komisji zostali takze poproszeni o przygotowanie rekomendacji do Zbiorczej karty oceny 
merytorycznej wnioskow: pracownicy Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa - pod k^tem 
uzupelnienia dzialan rewitalizacyjnych Miasta; Zarz^du Inwestycji Miejskich - pod k^tem 
ewentualnych kolizji pianowanych prac z remontami prowadzonymi przez miasto; Zarz^du 
Lokali Miejskich - pod wzgl?dem wysokosci udzialow Gminy we wlasnosci poszczegolnych 
nieruchomosci i mozliwosci sfmansowania przez Gmin? nakladow wynikaj^cych z tej 
wspolwlasnosci. Poinformowano, iz uzupelnione rekomendacjami karty zostan^ rozeslane 
mailowo do wszystkich czlonkow Komisji do indywidualnej oceny. Wszyscy czlonkowie 
Komisji poza Pani^ Joann^ Budzinsk^ udzielili wymaganej zgody na odrzucenie wnioskow 
1 zaakceptowali zaproponowane kryteria oceny wnioskow. 

W dniu 8 marca 2021 r. czlonkowie Komisji otrzymali mailem uzupelnion^ Zbiorczq 
kart^ oceny merytorycznej wnioskow z wpisanymi rekomendacjami Biura Architekta Miasta, 
Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Zarz^du Inwestycji Miejskich oraz Zarz^du Lokali 
Miejskich. W celu usprawnienia pracy czlonkowie Komisji - pracownicy Oddzialu Ochrony 
Dziedzictwa i Estetyki Miasta wypelnili punktacj? w zakresie kontynuacji prac. 



Po uzupelnieniu punktacji wszyscy czlonkowie Komisji odeslali Zbiorcze karty oceny, 
Oddzial Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta przygotowal i przeslal Komisji w dniu 22 
marca 202Ir, zestawienie wnioskow uszeregowanych wg sumy punktow otrzymanych od 
poszczegolnych czlonkow oraz wst^pn^ propozycj? przyznania dotacji wnioskom 
0 najwyzszej ilosci punktow, do wysokosci kwoty przewidzianej w budzecie Miasta na 
udzielenie dotacji (zai^cznik nr 6) - wniosek nr 33 - ul. Prochnika 54 zostal pomini?ty ze 
wzgl?du na kolizj? z inwestycji drogow^ ZIM. W tym samym dniu czlonkowie Komisji -
pracownicy Oddzialu Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta rozeslali mailem informacje do 
wytypowanych wnioskodawcow ze wst^pn^ propozycj^ przyznania dotacji. Wszyscy 
wnioskodawcy do dnia 29 marca 2021 r. potwierdzili gotowosc wykonania prac. 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarzad Lokali Miejskich mailem potwierdzil 
zabezpieczenie srodkow w budzecie Z L M na doplaty do wspolnot mieszkaniowych, ktore 
zostaly zakwalifikowane do otrzymania dotacji. W tym samym dniu czlonkowie Komisji 
otrzymali mailem ostateczne zestawienie wnioskow wytypowanych do przyznania dotacji wg 
punktacji (zal^cznik nr 7) z prosb^ o przeslanie akceptacji do dnia 8 kwietnia 2021 r. 
Wszyscy czlonkowie Komisji drog^ mallow^ zaakceptowali przedstawione propozycje 
udzielenia dotacji w br. z wyl^czeniem Pani Magdaleny Talar-Wisniewskiej, ktora od dnia 26 
marca 2021 r. zostala dyrektorem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 
W zwi^zku z propozycji Pana Roberta Kowalika, Dyrektora Departamentu Planowania 
1 Rozwoju Gospodarczego zwi?kszenia kwot dotacji dla wytypowanych wnioskodawcow do 
wnioskowanych kwot podanych w zlozonych wnioskach, w dniu 9 kwietnia 202Ir. 
czlonkowie Komisji - pracownicy Oddzialu Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta 
telefonicznie poinformowali o ww. propozycji szesciu wnioskodawcow, ktorym wst?pnie 
zaproponowano udzielenie dotacji na mniejsze zakresy prac w porownaniu z wnioskowanymi 
np. na remont jednej z dwoch elewacji. Wszyscy wyrazili gotowosc do wykonania pelnego 
zakresu prac po zwi?kszeniu kwot dotacji i wniesienie zadeklarowanego we wnioskach 
wkladu wlasnego. 
Biuro Architekta Miasta przygotowalo wniosek o zwiekszenie srodkow na dotacje SSR 
0 kwot? 768 400 zl pod obrady Rady Miejskiej w dniu 12 maja 202Ir. 
W dniu 16 kwietnia 202Ir. Oddzial Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta przygotowal 
1 przeslal czlonkom Komisji mailem informacj? o pianowanym zwi?kszeniu kwoty na dotacje 
SSR do kwoty 2 768 400 zl l^cznie z ostatecznym wykazem wytypowanych wnioskow, 
uwzgl?dniaJ4cym korekty proponowanych kwot dotacji (zal^cznik 8) z prosb^ o przeslanie 
akceptacji zmian do dnia 21 kwietnia 2021 r. Jednoczesnie Zarzad Lokali Miejskich zostal 
poproszony o potwierdzenie zabezpieczenia w nieruchomosciach z udzialami Gminy Lodz 
srodkow fmansowych przypadaj^cych na Gmin?, uwzgl?dniaJ4c zwi?kszenie kwot dotacji. 
Czlonkowie Komisji (trzynastu z pi?tnastu czlonkow) drog^ mallow^ zaakceptowali 
ostateczne propozycje udzielenia dotacji w br. 
W dniu 21 kwietnia 2021 r. Zarzad Lokali Miejskich mailem potwierdzil zabezpieczenie 
w budzecie ZLM srodkow na doplaty do wspolnot mieszkaniowych po zwi?kszeniu kwot 
dotacji. 
W dniu 20 kwietnia 202Ir. czlonkowie Komisji - pracownicy Oddzialu Ochrony Dziedzictwa 
i Estetyki Miasta rozeslali do wytypowanych wnioskodawcow maile z ostatecznymi 
propozycjami przyznania dotacji. Wszyscy wnioskodawcy do dnia 26 kwietnia 2021 r. 
potwierdzili gotowosc wykonania prac. 
W dniu 12 maja 202Ir. Rada Miejska zatwierdzila zwi?kszenie srodkow fmansowych na 
dotacje SSR do kwoty 2 768 400 zl. 



Wszystkie decyzje Komisji w trybie pracy zdalnej, zakonczone wypracowaniem ostatecznej 
propozycji udzielenia dotacji w biez^cym roku byly podejmowane w glosowaniu jawnym, 
wi^kszosci^ glosow, przez co najmniej dziesi?c osob powolanych do jej skladu. 

W podsumowaniu Komisja stwierdza, iz sposrod 39 rozpatrywanych wnioskow na 
l^czn^ kwot? 7 280 382,70 zl zdecydowala o: 

1. Przyznaniu 12 dotacji celowych na l^czn^ kwot? 2 768 400 zl wlascicielom 
nast?pui4cvch nieruchomosci (z wyszczegolnieniem kwot i zakresow): 

L.p. 
Adres 

Wla^ciciele Obiekt Zakres prac Dotacja 

1 Jaracza 11 Dom Kleryckiego Instytutu 
Zakonnego Chemin Neuf kamienica 

remont fasady od strony ul. 
Jaracza z cz^sci^ dachu i 
przejazdem bramowym 

299 900,00 

2 Legion6w 30 Wspolnota Mieszkaniowa kamienica 
remont przejazdu 

bramowego 
39 600,00 

3 Legionow 32 Wspolnota Mieszkaniowa kamienica 
Remont fasady od strony 
ulicy Legionow wraz z 

naroznikiem 
261 100,00 

4 Piramowicza 2 Wspolnota Mieszkaniowa kamienica 
remont fasady od strony 

ul. Piramowicza 
338 600,00 

5 1 Maja 11 Wspolnota Mieszkaniowa kamienica 
remont fasady od strony al. 

I Maja, wymiana stolarki 
okiennej powy^ej parteru 

367 400,00 

6 Wschodnia 61 Wspolwlasciciele 
nieruchomosci kamienica remont fasady 228 000,00 

7 Wschodnia 36 Wspolwlasciciele 
nieruchomosci kamienica 

remont fasady z wymian^ 
stolarki okiennej 

150 000,00 

8 Zachodnia 59 Wsp61nota Mieszkaniowa kamienica 
remont fasady, dachu i 
przejazdu bramowego 

291 800,00 

9 
Mickiewicza 11 

Wsp61nota Mieszkaniowa kamienica 
remont fasad (naroznik) i 

przejazdu bramowego 
292 400,00 

10 Struga 24 Wspolnota Mieszkaniowa kamienica remont fasady 130 500,00 

11 Zwirki 3 Wspolnota Mieszkaniowa kamienica remont fasady 192 100,00 

12 1 Maja 28 Wsp61nota Mieszkaniowa kamienica remont fasad (naroznik) 177 000,00 

2. Nieprzyznaniu 1 dotacji z powodu kolizji z inwestyci^ drogow^ ZIM wlascicielom 
nieruchomosci: 

- Wspolnota Mieszkaniowa ul. Prochnika 54, budynek kamienicy, ul. Prochnika 54. 

3. Nieprzyznaniu 13 dotacji z powodu ograniczonych srodkow fmansowych 
wlascicielom nast?puJ4cych nieruchomosci: 

- Wspolwlasciciele Nieruchomosci, budynek kamienicy, ul. Piotrkowska 125 
- Wspolnota Mieszkaniowa ul. Jaracza 55, budynek kamienicy, ul. Jaracza 55 
- Wspolnota Mieszkaniowa ul. Prochnika 18, budynek kamienicy, ul. Prochnika 18 
- Agnieszka Wosik-Wawrzkowicz, budynek kamienicy, ul. 1 Maja 18 
- Wspolnota Mieszkaniowa ul. Nawrot 39, budynek kamienicy, ul. Nawrot 39 



- Olimpus Inwestment, budynek kamienicy, ul. Piotrkowska 89 
- Wspolnota Mieszkaniowa ul. Dowborczykow 22, budynek kamienicy, ul. Dowborczykow 

22 
- Wspolnota Mieszkaniowa ul. Gdanska 42, budynek kamienicy, ul. Gdanska 42 
- Wspolnota Mieszkaniowa ul. Wolczanska 27, budynek kamienicy, ul. Wolczafiska 27 
- Wspolnota Mieszkaniowa ul. Piotrkowska 68, budynek kamienicy, ul. Piotrkowska 68 
- Wspolnota Mieszkaniowa ul. 28 Strzelcow Kaniowskich 22, budynek kamienicy, 

ul. 28 Strzelcow Kaniowskich 22 
- Wspolnota Mieszkaniowa pi. Komuny Paryskiej 3, budynek kamienicy, pi. Komuny 

Paryskiej 3 
- Dowborczykow Office Sp. z o.o., budynek wi l l i , ul. Dowborczykow 18. 

4. Odrzuceniu 7 wnioskow zawieraj^cych bl?dv formalne, dotycz^cych nast^pui^cych 
nieruchomosci: 

- pi. Wolnosci 9 - brak zgody s^du upowazniaj^cej zarz^dc? s^dowego do ubiegania si? 
o dotacj? w imieniu wspolwlascicieli nieruchomosci, 
- ul. Zachodnia 79 - zal^czono uchwal? wspolnoty mieszkaniowej z2019 r. wsprawie 
udzielenia zgody na ubieganie si? o dotacj? i udzielenia pelnomocnictwa czlonkom zarz^du 
z podaniem nieaktualnej podstawy prawnej (zarz^dzenie nr 1188A^III/19), 
- ul. Struga 17 - niewlasciwa kopia pelnomocnictwa / brak potwierdzenia za zgodnosc z 
oryginalem, zakres pelnomocnictwa nie obejmowal ubiegania si? o dotacj? /, w uzupelnieniu 
do wniosku zlozono wlasciwe pelnomocnictwo (z dnia 21.01.2021 - tj. po terminie skladania 
wnioskow, 
- ul. Gdanska 44 - brak zgody wspolwlascicieli na ubieganie si? o dotacj? oraz 
pelnomocnictwa dla osob reprezentujacych wnioskodawc? (zarzad) / uchwaly wspolnoty 
mieszkaniowej, brak pozwolenia na budow? / zgloszenia obejmuj^cego zakres okreslony we 
wniosku, niezgodnosc kwot podanych we wniosku z kosztorysem inwestorskim, kopie 
dokumentow nie zostaly poswiadczone za zgodnosc z oryginalem (wniosek nieuzupelniony), 
- ul. Traugutta 12 - wniosek zlozony po terminie (wplyw 01.07.2020), 
- ul. Wierzbowa 44 - wniosek zlozony po terminie (wplyw 02.07.2020), 
- ul. Jaracza 18 - wniosek zlozony po terminie nieuj?ty w spisie - (wplyw 28.07.2020 r.). 

5. Wnioski wycofane przez wnioskodawcow ( rezygnacja z ubiegania si? o udzielenie 
dotacji): 

- ul. Doroty 6/8 - (mail o rezygnacji z ubiegania si? o dotacj? z dnia 19.01.2021 r.) I wniosek, 
- ul. Tuwima 23 - (mail o rezygnacji z ubiegania si? o dotacj? z dnia 18.01.2021 r.), 
- al. Kosciuszki 40 - (mail o rezygnacji z ubiegania si? o dotacj? z dnia 27.01.2021 r.), 
- ul. Piotrkowska 123 - (mail o rezygnacji z ubiegania si? o dotacj? z dnia 07.01.2021 r.), 
- ul. Tuwima 25 - (mail o rezygnacji z ubiegania si? o dotacj? z dnia 18.01.2021 r.), 
- ul. Kopemika 40 - (mail o rezygnacji z ubiegania si? o dotacj? z dnia 05.01.2021 r.), 
- ul. Doroty 6/8 - (mail o rezygnacji z ubiegania si? o dotacj? z dnia 19.01.2021 r^ I I wniosek 
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