
Posiedzenie nr 11 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanist yki i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
17 kwietnia 2015 r. 

 
 

1. Komisja opiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014  
– druk nr 90/2015 wzakresie: Wydziału Majątku Miasta, Wydziału Praw 
do Nieruchomości, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Biura Architekta Miasta: 

Wydział Majątku Miasta  

Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

Komisja nie wypracowała opinii. 

Wydział Praw do Nieruchomości 

Opinia pozytywna: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 1 głos. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna 

Wynik głosowania : „za” – 2 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Komisja nie wypracowała opinii. 

Biuro Architekta Miasta  

Wynik głosowania : „za” – 2 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

Komisja nie wypracowała opinii.   

2. Radni zapoznali się z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 
od 01.01.2014- 31.12.2014 – druk nr 91/2015. 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w Łodzi w rejonie ulic: Listopadowej, Śpiących Rycerzy, Giewont  
do ul. Chałubińskiego – druk nr 100/2015. 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

4. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta 
Łodzi – druk nr 99/2015 

Na wniosek radnego p. Bartłomieja Dyby-Bojarskiego Komisja przyjęła poprawkę  
polegającą na nieudzieleniu dotacji w kwocie 90 000 zł dla Łódzkiej Okręgowej Izby 
Architektów przeznaczonej na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 



niestanowiących własności Miasta i przeznaczenie tej kwoty na rzecz Fundacji 
na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera. 

Wynik głosowania za powy ższą poprawk ą: za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, 
„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Opinia pozytywna wraz z poprawk ą: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, 
„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
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