
z prac Komisji w okresie od 11 czerwca 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. 
powotanej Zarzgdzeniem Nr 7320/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z 25 maja 2021 r. 

do przeprowadzenia post^powania o udzielenie w 2022 r. 
dotacji na wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie lub przebudowie 
oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomosciach potozonych 

na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 
zmienionym Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta todzi Nr 7870/VIII/21 z 23 lipca 2021 r. 

1) Przewodniczqcy - Marek Janiak - Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie 
Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urz^du Miasta todzi; 

2) ZastQpca Przewodniczqcego - Beata Konieczniak - Zast^pca Dyrektora Biura Architekta 
Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego 
Urz^du Miasta todzi; 

3-16) Czfonkowie: 

- Robert Kowalik - Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 
Gospodarczego Urz^du Miasta todzi; 

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

- Joanna Brzezinska - p.o. Zast^pcy Dyrektora Biura Rewitalizacji 
i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urz^du Miasta 
todzi; 

- Joanna Ulahska - p.o. Kierownika Oddziafu Programow 
Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urz^du Miasta todzi; 

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

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

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

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

- Katarzyna Bfachowicz-Barszcz - p.o. Zast^pcy Dyrektora Zarzqdu Lokali 
Miejskich ds. Utrzymania Zasobow; 



- Iwona Sosnowska - Kowalska - giowny specjalista w Zespole 
ds. Rewitalizacji Obszarowej II w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej 
w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich; 

- Olga Kassyanska - inspektor w Zespole ds. Rewitalizacji Obszarowej I 
w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich; 

- Sebastian Bohuszewicz - Radny Rady Miejskiej w todzi; 

- Sebastian Bulak - Radny Rady Miejskiej w todzi; 

- Sylwester Pawtowski - Radny Rady Miejskiej w todzi. 

Zarzqdzeniem Nr 7320/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z 25 nnaja 2021 r. zostat 
ogfoszony nabor wnioskow z terminem do 30 czerwca 2021 r. Po przyjQciu przez Rad^ 
Miejskq w todzi 2 czerwca 2021 r. uchwafy nr XLIII /1338/21 zmieniajqcej uchwafQ w sprawie 
ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta todzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji zostafo 
wydane przez Prezydenta Miasta zarzqdzenie Nr 7870/VIII/21 z 23 lipca 2021 r. w wyniku, 
ktorego ogfoszony zostaf nabor wnioskow z wydfuzonym terminem skfadania wnioskow 
do 15 pazdziernika 2021 r. 

Komisja rozpatrywafa 57 wnioskow zfozonych na fqcznq kwotQ: 15 092 269.43 zf, w tym: 
- do 30 czerwca - 42 wnioski na kwot^: 11 473 377.54 zf 
- do 15 pazdziernika -15 wnioskow na kwot?: 3 618 891.89 zf 
Wykaz wszystkich zfozonych wnioskow stanowi zafgcznik nr 1 do protokofu. 

Podczas prac Komisji odbyfo siQ jedno posiedzenie stacjonarne, poza nim prace 
prowadzone byfy zdalnie, w formie elektronicznej. 

W dniu 11 czerwca 2021 r. Przewodniczgcy Komisji zwrocif si? drogg mailow^ 
do wszystkich czfonkow Komisji z prosbq o udzielenie zgody na weryfikacj? formainq 
wnioskow. Czfonkowie Komisji (11 z 16) udzielili wymaganej zgody. 

W dniu 16 wrzesnia 2021 r. odbyfo si? stacjonarne spotkanie Komisji, w ktorym 
wzi^fo udziaf 11 z 16 czfonkow. W trakcie spotkania Czfonkowie Komisji zostali zapoznani 
z wynikami weryfikacji formalnej wnioskow zfozonych do 30 czerwca 2021 r. 
Poinformowano czfonkow Komisji o zawnioskowaniu przez Biuro Architekta Miasta 
do projektu budzetu na 2022 r. o zwi^kszenie kwoty na dotacje SSR o 3 min zf. 
Czfonkom Komisji zostafa przedstawiona przykfadowa karta obiektu sporzqdzona dia 
wniosku poprawnego formalnie oraz wzor Zbiorczej l<arty oceny merytorycznej wniosl<6w 
(zafqcznik nr 2) z propozycjq punktacji wnioskow. Wszyscy czfonkowie Komisji jednogfosnie 
zaakceptowali kart? oceny i zaproponowany system punktowania wnioskow. 

W dniu 25 listopada 2021 r. kazdy z czfonkow Komisji otrzymaf drogq email 
informacjQ owynikach weryfikacji formalnej wszystkich zfozonych wnioskow. Ostatecznie, 
po uzupefnieniach dokonanych przez wnioskodawcow wyniki weryfikacji formalnej 
przedstawiajq si? nast?pujqco: 
- 4 wnioskodawcow zrezygnowafo z ubiegania si? o dotacj?, 
- 4 wnioski odrzucono z powodu bf?d6w formalnych, 
-14 wnioskow nie zostafo uzupefnionych pomimo wezwania, 
- 35 wnioskow poprawnych pod wzgl?dem formalnym przeszfo do dalszego procedowania. 



Ponadto czfonkowie Komisji otrzymali materiafy przygotowane przez pracownikow 
Oddziafu Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta: 
- \NykQz \Nn\osk6\N o udzielenie dotacji w 2022 r. dIa budynkow potozonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji uwzgl?dniajqcy korekty kwot, rezygnacje, bf?dy formalne 
i braki uzupefnien (zafqcznik nr 1), 
- wykaz wnioskow wycofanych, niekompletnych i odrzuconych z powodow formalnych 
(zafqcznik nr 3) z prosbq o zapoznanie si? z ww. zafqcznikami oraz o wyrazenie zgody 
na odrzucenie wnioskow wskazanych w zafqczniku nr 3 do dnia 2 grudnia 2021 r. 

Czfonkowie Komisji zostali takze poproszeni o przygotowanie rekomendacji do Zbiorczej 
karty oceny merytorycznej wnioskow: 
' Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa - pod kqtem uzupefnienia dziafaii rewitalizacyjnych 
Miasta; 
- Zarz^d Inwestycji Miejskich - pod kqtem ewentualnych kolizji planowanych prac 
z remontami prowadzonymi przez Miasto; 
- Zarzqd Lokali Miejskich - pod wzgl?dem wysokosci udziafow Gminy todz we wfasnosci 
poszczegolnych nieruchomosci i mozliwosci sfinansowania przez Gmin? nakfadow 
wynikajqcych z tej wspofwfasnosci. 
We wskazanym terminie zgod? na wyfqczenie z dalszego procedowania wnioskow wyrazifo 
11 z 16 czfonkow Komisji. 

W dniu 9 grudnia 2021 r. czfonkowie Komisji otrzymali mailem uzupefnionq Zbiorczq 
kartq oceny merytorycznej wnioskdw z wpisanymi rekomendacjami Biura Architekta Miasta, 
Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Zarzqdu Inwestycji Miejskich oraz Zarz^du Lokali 
Miejskich (zafqcznik nr 4) oraz przygotowany przez pracownikow Oddziafu Ochrony 
Dziedzictwa i Estetyki Miasta wykaz w formie tabel informacyjnych ze zdj?ciami obiektow 
dIa wnioskow poprawnych formalnie (zafgcznik nr 5). Czfonkowie Komisji zostali poproszeni 
0 indywiduainq ocen? wnioskow poprzez uzupefnienie punktacji w tabeli do 15 grudnia 
2021r. We wskazanym terminie uzyskano punktacj? od 14 z 16 czfonkow Komisji. 

Po zsumowaniu indywidualnych punktacji Biuro Architekta Miasta przygotowafo 
1 przesfafo Komisji w dniu 31 grudnia 2021 r. zestawienie wnioskow uszeregowanych wg 
sumy punktow otrzymanych od poszczegolnych czfonkow oraz propozycj? przyznania dotacji 
wnioskom o najwyzszej ilosci punktow, do wysokosci kwoty przewidzianej w budzecie Miasta 
na udzielenie dotacji (zafqcznik nr 6). 
Jednoczesnie zwrocono si? z prosbq do Zarzqdu Lokali Miejskich o informacj? odnosnie 
zabezpieczenia srodkow finansowych przypadajqcych na Gmin? w nieruchomosciach 
z udziafami Gminy todz. Do zakoriczenia prac komisji uzyskano akceptacj? 12 z 16 czfonkow 
Komisji oraz potwierdzenie zabezpieczenia srodkow finansowych na pokrycie kosztow prac 
przypadajqcych na Gmin?. 

Wszystkie decyzje Komisji w trybie pracy zdalnej, zakoriczone wypracowaniem 
ostatecznej propozycji udzielenia dotacji w biezqcym roku byfy podejmowane wi?kszosciq 
gfosow, przez co najmniej dziesi?c osob powofanych do jej skfadu poprzez przesyfane drogq 
elektronicznq akceptacje. 



W podsumowaniu Komisja stwierdza, iz sposrod 57 rozpatrywanych wniosl<6w 
na tqcznq l<wot? 15 092 269,43 zt: 

1. Przyznaje 23 dotacje celowe na taczna kwote 4 914 946,79 wtascicielom 
nastepuiacych nieruchomosci (z wyszczegolnieniem kwot i zakresow): 

Lp. ADRES Wfaktcieie Obiekt Zakres prac Dotacja 

1 1 Maja 11 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 
kompleksowy remont 
fasady od strony ulicy 

Gdahskiej 
327 226,79 

2 Piramowicza 2 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 

kompleksowy remont 
fasady od strony 
ul. Jaracza wraz 

z odtworzeniem balkonow 

287 071,63 

3 Rewolucji 1905 r. 20 Hereditas sp. z o.o. kamienica kompleksowy remont 
fasady 751112,44 

4 Narutowicza 51 Wspolnota mieszkaniowa kamienica kompleksowy remont 
fasady 365 161,18 

5 Wschodnia 19 6 Sierpnia sp. z o.o. kamienica 
kompleksowy remont 
fasad dwoch kamienic 

z odtworzeniem balkonow 
362 617,02 

6 Narutowicza 42 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 
kompleksowy remont 
fasady z remontem 

balkonow 
353 450,38 

7 Prochnika 9 Wspolnota mieszkaniowa kamienica kompleksowy remont 
fasady 81171,63 

8 Prochnika 54 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 
kompleksowy remont 

fasady potnocnej 
(od strony ul. Lipowej) 

100 842,65 

9 Zachodnia 71 Wspolnota mieszkaniowa kamienica kompleksowy remont 
fasady 200 938,56 

10 Nawrot 2a Wspolnota mieszkaniowa kamienica 
kompleksowy remont 

fasady i przejazdu 
bramowego 

181 924,00 

11 Wolczanska 153 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 

kompleksowy remont 
fasady wraz z balkonami 

i okapem dachowym, 
remont przeswitu 

bramowego 

41 918,00 

12 Plotrkowska 59 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 

kompleksowy remont 
fasady, elewacji 

wewnQtrznych oraz 
przejazdu bramowego 

387 599,38 

13 Struga 17 wtasciciele nieruchomosci kamienica kompleksowy remont 
fasady 133 364,50 

14 Dowborczykow 22 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 
kompleksowy remont 

fasady potnocnej 
(od strony ul. Nawrot) 

94 490,00 

15 WiQckowskiego 74 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 

kompleksowy remont 
fasady od strony 

ul. 28 Putku Strzelcow 
Kaniowskich 

40 270,93 



16 Piotrkowska 68 Wspolnota mieszkaniowa kamienica 
remont przejazdu 

bramowego, wymiana 
drzwi w oficynie 

47 220,11 

17 Wî ckowskiego 48 Wtascicielka 
nieruchomosci kamienica kompleksowy remont 

fasad 
220 000,00 

18 Lipowa 5 Czarny Kori Inwestycje -
Arseniusz Nowik kamienica 

kompleksowy remont 
fasady i przeswitu 

bramowego 
90 325,05 

19 Traugutta 12 
PrzedsiQbiorstwo 

Produkcyjno - Handlowe 
;,Legs" sp. z 0.0, 

kamienica 
prace konserwatorskie 

w budynku gospodarczym 
w podworzu 

90 058,50 

20 Gdanska 44 Wspolnota mieszkaniowa kamienica kompleksowy remont 
fasady 

91100,69 

21 1 Maja 18 

Agnieszka Wosik -
Wawrzykowicz 

prowadz^ca dziatalnosc 
gospodarcz^ pod nazw :̂ 

Obstuga Prawna 
Nieruchomosci Agnieszka 

Wosik 

kamienica kompleksowy remont 
fasady 217 000,00 

22 Piotrkowska 125 Wtasciciele nieruchomosci kamienica kompleksowy remont 
fasady 

245 418,35 

23 Piotrkowska 220 Wspolnota mieszkaniowa kamienica kompleksowy remont 
fasady 

204 665,00 

2. Nie przyznaje 12 dotacii z powodu ograniczonycii srodkow finansowych wtascicielom 
nastepuiacych nieruchomosci: 

- ul. Dowborczykow 18 
- ul. Jaracza 36 A,B 
- ul. Piotrkowskiej 89 
- ul. Kiliriskiego 116 
- ul. Wierzbowej 9 
- ul. Ogrodowa 15a 
- al. Kosciuszki 45, 
- ul. Gdanska 47/49 
- ul. Wi?ckowskiego 48 (remont elewacji od strony podworza) 
- ul. Zeromskiego 22 
- ul. Przybyszewskiego 103 
- ul. Praska 18 

3. Odrzuca 14 wnioskow z powodu nieuzupetnienia przez wnioskodawcow pomimo 
wezwania. dotyczacych nastepuiacych nieruchomosci (zgodnie z zatacznikiem nr 3): 

- u l . Stowiariska 17 
- u l . Jaracza 18 
- ul. Lipowa 72 
- u l . Wschodnia 61 
- ul. Jaracza 30 
- pi. Komuny Paryskiej 6 
- u l . Nawrot 38a 



ul. Prz?dzalniana 46 
ul. Prochnika 37 
ul. Wi?ckowskiego 24 
ul. Legionow 51 
ul. Wolczanska 51 
ul. Ogrodowa 22 (plebania) 
ul. Ogrodowa 22 (kosciot) 

4. Odrzuca 4 wnioski zawieraiace btedy formalne. dotyczace nastepuiacych 
nieruchomosci (zgodnie z zatacznikiem nr 3): 

al. Kosciuszki 59/61 
al. Kosciuszki 60 
ul. Mielczarskiego 34 
al. Kosciuszki 93 

5. Wytacza 4 wnioski wycofane przez wnioskodawcow /rezygnacja z ubiegania sie 
o udzielenie dotacii (zgodnie z zatacznikiem nr 3): 

ul. Kiliriskiego 56 
ul. Nawrot 2A (pierwszy wniosek) 
al. Kosciuszki 40 
ul. Wi^ckowskiegO 48 A R C H I ^ . K T MIASTA 

/Bfura KxiMt^tsL Mi a s t 
Przewodniczqcy Komisji ...LL^^^T:^^,, 


