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Protokół nr 20/XII/2017 
DPr-BRM-II.0012.17.20.2017 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 grudnia 2017 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 2 osoby, 
- obecnych................ 2 osoby, 
- nieobecnych…........0 osób.  
 
 

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 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Łodzi na 2018 rok – w zakresie kompetencji Komisji – druk nr 421/2017.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – w zakresie kompetencji 
Komisji – druk nr 422/2017.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 
dla Miasta Łodzi – druk nr 427/2017.  

4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji.  

5. Przyjęcie protokołów nr 16 z dnia 20 października 2017 roku, nr 17 z dnia 10 listopada 
2017 roku, nr 18 z dnia 22 listopada 2017 roku oraz nr 19 z dnia 29 listopada 2017 roku 
z posiedzeń Komisji.  

6. Sprawy różne i wniesione.  

 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak, 

która powitała zebranych radnych oraz zaproszonych gości.  
Przewodnicząca zaproponowała, aby zacząć obrady Komisji od punktu 3, a następnie 

w kolejności następujące punkty: 4, 5, 1, 2, 6.  
Komisja przyjęła zaproponowaną zmianę.  

 
 Punkt 3: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urz ądzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
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ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi – druk nr 427/2017.  

 

Przedstawiciel Biura Architekta Miasta p. Bartosz Poniatowski zaprezentował 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 
do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak zadała pytanie jak będzie 
wyglądała kwestia reklamy kampanii wyborczej.  

Przedstawiciel Biura Architekta Miasta p. Bartosz Poniatowski odpowiedział, 
że na zamieszczenie reklamy kampanii wyborczej potrzebna jest zgoda właściciela, 
która będzie zgadzała się z prawem lokalnym. Na czas wyborów można umieścić także 
reklamę tymczasową.  

Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak wtrąciła, że powinno 
się wyznaczyć specjalne miejscach, w którym można ulokować reklamę związaną z kampanią 
wyborczą.  
 Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca 
Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi – druk nr 427/2017, który to Komisja 1 głosem „za”, 
0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

 Punkt 4: Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poinformowała, że projekt 
sprawozdania z prac Komisji został przesłany radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia 
ewentualnych uwag. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego Przewodnicząca poddała 
sprawozdanie pod głosowanie, które to Komisja przyjęła jednogłośnie 1 głosem „za”.  

 
 Punkt 5: Przyjęcie protokołów nr 16 z dnia 20 października 2017 roku, nr 17 
z dnia 10 listopada 2017 roku, nr 18 z dnia 22 listopada 2017 roku oraz nr 19 z dnia 
29 listopada 2017 roku 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 16 pod głosowanie, 
który to Komisja przyjęła jednogłośnie 1 głosem „za”. Protokoły nr 17, nr 18 oraz nr 19 
Komisja także przyjęła jednogłośnie 1 głosem „za”.  

 
 Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – w zakresie kompetencji 
Komisji – druk nr 421/2017.  

 

Przedstawicielka Biura ds. Rewitalizacji p. Agata Król zaprezentowała zebranym 
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radnym oraz zaproszonym gościom elementy projektu uchwały, które stanowią załącznik nr 5 
do nin. protokołu.  

Radny p. Kamil Deptuła zapytał, czy planowane środki finansowe w wysokości 
270 000 000 zł uda się skutecznie wydać.  

Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Grzegorz Nita odpowiedział, 
że powinno udać się wydać taką kwotę środków pieniężnych.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak dodała, że na ulicach 
Miasta powinny znaleźć się tablice informacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji.  

Przedstawicielka Biura ds. Rewitalizacji p. Agata Król odpowiedziała, że takie 
tablice zostaną zamieszczone. Odbył się już w tej sprawie nabór. W ramach promocji zostaną 
umiejscowione tablice informacyjne dotyczące rewitalizacji. Zostaną także zorganizowane 
spotkania z mieszkańcami w ramach działań promocyjnych.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak zapytała, 
czy takie działania koniecznie muszą być zlecone?  

Przedstawicielka Biura ds. Rewitalizacji p. Agata Król odpowiedziała, że tak. 
Jednakże część prac zostanie wykonanych własnymi siłami, poprzez media społecznościowe 
czy stronę internetową Urzędu Miasta Łodzi. Nie wszystko zostanie zlecone.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak dopowiedziała, że można 
zaoszczędzić dużo pieniędzy, wykonując akcję reklamowo-informacyjną własnymi siłami.  

Przedstawicielka Biura ds. Rewitalizacji p. Agata Król odpowiedziała, że tablicy 
nie można zrobić samemu, trzeba ją zlecić. Istnieje założenie, że tablice informacyjne powiesi 
się na terenach budowy.  

Radny p. Kamil Deptuła dodał, że mieszkańcy muszą wiedzieć, skąd wzięły 
się pieniądze na rewitalizację.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak dopowiedziała, że należy 
informować mieszkańców, co na danym obszarze rewitalizacji będzie się działo. W każdym 
rejonie musi znaleźć się jakaś informacja wizualna.  

Przedstawiciel Biura Architekta Miasta p. Bartosz Poniatowski zaprezentował 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom elementy projektu uchwały, które stanowią 
załącznik nr 6 do nin. protokołu.  

 
 Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018 – 
2040 – w zakresie kompetencji Komisji – druk nr 422/2017.  

 

Przedstawicielka Biura ds. Rewitalizacji p. Agata Król zaprezentowała zebranym 
radnym oraz zaproszonym gościom elementy projektu uchwały, które stanowią załącznik nr 7 
do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak zaproponowała 
następujące stanowisko Komisji:  

 
Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Łodzi proponuje 

zwiększyć kwotę pieniężną potrzebną na remonty lokali zamiennych i socjalnych 
dla mieszkańców wyprowadzanych z obszaru projektów 1-8. Należy zabezpieczyć finansowo 
przeprowadzenie 569 najemców głównie w pierwszej połowie roku z uwzględnieniem ryzyka, 
że nie każdy lokal zostanie przyjęty.  
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 Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie wyżej 
wymienione stanowisko, które to Komisja 2 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – 
„wstrzymujących się” przegłosowała pozytywnie.  

 

 Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie 
projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi 
na 2018 rok – w zakresie kompetencji Komisji – druk nr 421/2017, który to Komisja 
2 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

 Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie 
projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – w zakresie kompetencji Komisji – 
druk nr 422/2017, który to Komisja 2 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – 
„wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

Punkt 6: Sprawy różne i wniesione.  

 

 Ponieważ nikt nie zgłosił żadnych spraw, posiedzenie zakończono. 

 
 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska    
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


