
Posiedzenie nr 1 
Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta 

Rady Miejskiej w Łodzi 
22 grudnia 2014 r. 

(kontynuacja posiedzenia z 18 grudnia 2014 r.) 
 

 
1. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 – w zakresie merytorycznego 
zainteresowania Komisji. 

Opinia pozytywna: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014  
– w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

Opinia pozytywna: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Komisja przyjęła ponadto stanowisko, adresowane do Prezydent Miasta Łodzi 
pani Hanny Zdanowskiej, następującej treści. 

„Uprzejmie informuję, że w trakcie posiedzenia w dniach 18 i 22 grudnia 2014 r. Komisja 
zajmowała się zaopiniowaniem projektu budżetu Łodzi na 2015 r. i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Dla obu projektów Komisja wydała opinię pozytywną, gdyż planowane 
wydatki są zgodne z zakresem przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 Komisja dostrzega jednak potrzebę równoczesnej realizacji w pełnym zakresie zadań 
wspierających rewitalizację – kontynuacji gminnego programu remontowego 
oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, a zwłaszcza dofinansowania prac 
konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach, niebędących 
własnością Gminy Łódź. 

 W związku z powyższym Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej 
w Łodzi wnioskuje w tym zakresie o następujące zmiany w dokumencie budżetowym: 

− wprowadzenie autopoprawką zwiększenia puli środków na konkurs dotacyjny 
na remonty zabytków do kwoty, wynikającej z przyjętego niedawno Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami, 

− wygospodarowanie w ciągu roku reszty środków na realizację zadań edukacyjnych 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,  

− przeznaczenie w ciągu roku budżetowego oszczędności poprzetargowych (również 
z zadań innych wydziałów i jednostek miejskich) i dodatkowych środków na kontynuację 
programu remontowego Mia100 Kamienic oraz na remonty większej ilości lokali 
zamiennych. Konieczne jest zapewnienie kwoty nie mniejszej niż 27 mln zł. 

 Komisja apeluje o zadbanie również o budynki, znajdujące się poza obszarami 
przeznaczonymi do rewitalizacji poprzez zapewnienie ciągłości gminnego programu 



remontowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata, w tym na rok 2016 
min. na kwotę 37 mln zł. 

 Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Łodzi deklaruje pełne 
wsparcie dla zamierzeń inwestycyjnych, społecznych, kulturalnych, edukacyjnych  
i dot. przedsiębiorczości, mających na celu podniesienie jakości życia w śródmiejskich 
obszarach Łodzi.” 
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