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Protokół nr 13/VIII/2017 
DPr-BRM-II.0012.17.13.2017 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 29 sierpnia 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 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przygotowania przez Prezydenta Miasta Łodzi projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miejskiej w Łodzi 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 201/2017.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 
budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 204/2017.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi 
na lata 2017-2040 – druk nr 205/2017.  

4. Przyjęcie protokołów nr 9 z dnia 17 maja 2017 roku, nr 10 z dnia 5 czerwca 2017 roku, 
nr 11 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz nr 12 z dnia 26 lipca 2017 roku z posiedzeń 
Komisji.  

5. 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 Komisji 
zadecydowała, że punkt czwarty stanie się punktem pierwszym w porządku obrad 
posiedzenia.  

Radni jednomyślnie przyjęli zmieniony porządek posiedzenia. 
 
 Punkt 1: Przyjęcie protokołów nr 9 z dnia 17 maja 2017 roku, nr 10 z dnia 
5 czerwca 2017 roku, nr 11 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz nr 12 z dnia 
26 lipca 2017 roku z posiedzeń Komisji.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak przypomniała, że projekty 
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protokołów zostały przesłane radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego Przewodnicząca poddała protokół nr 9 pod głosowanie, 
który to Komisja przyjęła 2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 
się”. Następnie poddano protokół nr 10 pod głosowanie, który został przyjęły 2 głosami „za”, 
0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących się”. Protokół nr 11 został przyjęły 
2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących się”. Protokół nr 12 został 
przyjęły 2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących się”.  

 
 Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Łodzi projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi 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 201/2017.  

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 pani Urszula Niziołek – Janiak zapytała, czy możliwe jest 
wstrzymanie zezwoleń na stawianie kolejnych reklam bądź zajęcie pod reklamę terenów 
miejskich.  

Przedstawiciel Biura Architekta Miasta p. Bartosz Poniatowski odpowiedział, 
że stawianie wszystkich nowych reklam musi być zgodne z kodeksem. Każda nowa reklama 
powinna być odpowiednio dostosowana.  

Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca 
Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Łodzi projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi 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 201/2017, 
który to Komisja 2 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujący się” 
zaopiniowała pozytywnie.  

 

Punkt 3: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – 
druk nr 204/2017.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak zaprezentowała zebranym 
radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 
do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak zapytała, z czego wynika 
zmiana kwoty inwestycji „Zielone podwórka”.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski odpowiedział, że są to wpłaty 
środków przez wspólnoty mieszkaniowe.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak zadała pytanie, czy będą 
kontynuowane jakieś działania społeczne rozpoczęte w ramach rewitalizacji.  

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i odpowiedział, 
że do dyspozycji jest ponad 300 000 000 zł w ramach programu. Należy jednak składać 
wnioski na realizacje różnych działań społecznych. Takim projektem jest m.in. „Łódzka 
Rewita”. Będą także zawierane umowy partnerstwa z kilkoma organizacjami o wspólnej 
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realizacji projektów. Działania społeczne będą realizowały organizacje pozarządowe 
w partnerstwie z miastem.   

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak zapytała, kto będzie 
oceniał, które zadania się sprawdzają, a które nie.  

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i odpowiedział, że Biuro 
ds. Rewitalizacji ma obowiązek raportować stopień realizacji programu.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak zadała pytanie, 
czy możliwe jest przeprowadzanie szkoleń, w przypadku gdyby sytuacja tego wymagała.  

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i odpowiedział, że w ramach 
„II Pilotażu” przewidziane jest przeprowadzenie szkoleń dla 240 pracowników różnych 
jednostek.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak poprosiła, aby powiedzieć 
więcej informacji na temat „Łódzkiej Rewity”.  

Z-ca dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej p. Beata Strzelecka poinformowała, że głównym celem projektu jest 
zwiększenie przedsiębiorczości wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi 
z obszaru rewitalizacji przez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie 
samozatrudnienia. Organizowane będą szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Udzielane 
zostanie także wsparcie pomostowo-finansowe. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej 
specjaliści poprowadzą również indywidualne doradztwo w zakresie prawa, finansów, 
księgowości i podatków. Program na początku obejmie 30 osób. Partnerem projektu jest 
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Miasto będzie nadzorowało całość prac związanych 
z „Łódzką Rewitą”.   

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i dodał, że Biuro 
ds. Rewitalizacji będzie wyszukiwało ludzi, którym powinno się wskazywać możliwe ścieżki 
wsparcia.  

Z-ca dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej p. Beata Strzelecka dopowiedziała, że latarnicy gospodarczy będą pomagali 
dotrzeć do osób, zainteresowanych taką formą pomocy.  

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i oznajmił, że kluczową 
kwestią będzie etap rekrutacji polegający na składaniu wniosków. Muszą zostać wyłonione 
osoby, które poradzą sobie z samodzielnym prowadzeniem firmy.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak zadała pytanie, 
z jakiej tematyki prowadzone będą szkolenia.  

Z-ca dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej p. Beata Strzelecka odpowiedziała, że szkolenia odbędą się na temat 
zakładania firmy, rozliczania jej, prowadzenia księgowości. Planuje się zorganizować 
wsparcie szkoleniowo-doradcze, ściśle powiązane z prowadzoną działalnością.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak zapytała, czy będą 
podawane informacje na temat tego, jak obecnie wygląda nasycenie rynku.  

Z-ca dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej p. Beata Strzelecka odpowiedziała, że można z chętnymi osobami 
porozmawiać również na ten temat.  

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i dodał, że doradcy zawodowi 
będą pomagali w tworzeniu biznesplanu.  

Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca 
Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok 
– druk nr 204/2017, który to Komisja 2 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – 
„wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie.  
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 Punkt 4: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 205/2017.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak zaprezentowała zebranym 
radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 
do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Komisji p. 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 205/2017, który to Komisja 
2 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

Punkt 5: Sprawy różne i wniesione.  
 Ponieważ nikt nie zgłosił żadnych spraw, posiedzenie zakończono. 

 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska    
 

 

 
 

 

 
 

 
 


