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Protokół nr 3/II/2017 
DPr-BRM-II.0012.17.3.2017 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 22 lutego 2017 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecnych................ 3 osób, 
- nieobecnych…........2 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 zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 – 

druk nr 23/2017.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne 

wezwania Spółki Cityboard Media sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. 

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 BRM nr 22/2017.   

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi – 

druk nr 26/2017.   

4.  Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak, 

która poinformowała, że zaproponowano wprowadzenie do porządku obrad Komisji projektu 
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uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta 

Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji – druk nr 28/2017. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 4 do nin. protokołu. Przewodnicząca uznała, że wspomniany projekt uchwały nie będzie 

opiniowany, ponieważ wpłynął do Komisji zbyt późno. Radni mają za mało czasu, 

aby należycie omówić tak ważny projekt uchwały.  

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalski wytłumaczył, że późny termin 

wpłynięcia do Komisji projektu uchwały wynika z tego, że długo czekano no opinię Urzędu 

Ochrony Konkurencji Konsumentów.   

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak dodała, że radni nie mogą 

opiniować projektu uchwały, który w tym samym dniu trafił do Komisji, ponieważ mają 

za mało czasu, aby się z nim zapoznać.  

Zebrani jednomyślnie przyjęli porządek posiedzenia. 

 

 Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-

2040 – druk nr 23/2017.  

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak zaprezentowała projekt 

uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  

 Wobec brak pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji pani Urszula 

Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi 

na lata 2017-2040 – druk nr 23/2017, który uzyskał opinię pozytywną przy 3 głosach „za”, 

0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących się”.  

 

 Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania 

za niezasadne wezwania Spółki Cityboard Media sp. z o.o. do usunięcia naruszenia 

prawa dokonanego uchwałą Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urz ądzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 

z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi – druk BRM nr 22/2017.   

 P.o. Kierownika Oddziału Biura Architekta Miasta p. Bartosz Poniatowski 

zaprezentował projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.   
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 Wobec brak pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji pani Urszula 

Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie uznania za niezasadne wezwania Spółki Cityboard Media sp. z o.o. do usunięcia 

naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

16 listopada 2016 r. 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 BRM nr 22/2017, który uzyskał opinię pozytywną 

przy 1 głosie „za”, 0 głosów „przeciw” i  2 głosach „wstrzymuj ących się”.  

 

Punkt 3: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności 

Miasta Łodzi – druk nr 26/2017.   

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zaproponował, aby członkowie Komisji 

od razu przeszli do głosowania, ponieważ projekt uchwały jest już doskonale znany radnym. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poddała pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych 

do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi – druk nr 26/2017, który 

uzyskał opinię pozytywną przy 3 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów 

„wstrzymuj ących się”.  

 

Punkt 4: Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poinformowała, 

że wpłynęło do Komisji pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 50. Sprawa 

dotyczy projektu uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze Miasta Łodzi Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji. Przewodnicząca powiedziała, że radni nie omawiali w dniu dzisiejszym 

projektu uchwały poświęconego Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Pismo znajduje 

się do wglądu u sekretarza Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta.  
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Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska    
 

 

 

 

 

 


