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Protokół nr 14/X/2017 
DPr-BRM-II.0012.17.14.2017 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 18 października 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 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi – druk nr 226/2017.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań 
opiekunką medyczną” – druk nr 232/2017.  

3. Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 29 sierpnia 2017 roku z posiedzenia Komisji.  

4. 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 w punkcie trzecim porządku posiedzenia zostanie wprowadzony 
do rozpatrzenia i zaopiniowania projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Wschodniej, rewolucji 1905 r., płk. Jana Kilińskiego, 
Włókienniczej, Stefana Jaracza, Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza – 
druk nr 220/2017.  

Komisja jednomyślnie przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 
 
 Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi – druk nr 226/2017.  

P. o. z-cy dyrektora Biura Gospodarki Mieszkaniowej p. Piotr Siedlecki 
zaprezentował zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi 
załącznik nr 4 do nin. protokołu.  

Wobec braku pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 
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p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi – druk nr 226/2017, 
który to Komisja 1 głosem „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujący się” zaopiniowała 
pozytywnie.  

 

 Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Łód ź rewitalizuje, Łódź szkoli – 
zostań opiekunką medyczną” – druk nr 232/2017.  

Z-c dyrektora Biura Strategii Miasta p. Sławomir Granatowski zaprezentował 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 
do nin. protokołu.  

W fazie pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-
Janiak oznajmiła, że zawód opiekunki medycznej jest obecnie bardzo poszukiwany. 
Pracodawcy chętnie organizują podobne kursy szkoleniowe. Przewodnicząca zapytała, 
czy miasto powinno finansować takie kursy zawodowe.  

Z-c dyrektora Biura Strategii Miasta p. Sławomir Granatowski odpowiedział, 
że kurs, który zorganizuje miasto, zakończy się egzaminem państwowym. Osoby po kursie 
otrzymają kwalifikacje zawodowe.  

Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak stwierdziła, że miasto wyda 
bardzo dużo pieniędzy, żeby przeszkolić jedynie 24 osoby. Przewodnicząca zapytała jeszcze, 
ile wynoszą koszty, które pokryje partner tego projektu.   
 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 wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Łódź rewitalizuje, 
Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” – druk nr 232/2017, który to Komisja 1 głosem 
„za”, 0 – „przeciw” i 1 głos – „wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

Punkt 3: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wschodniej, rewolucji 1905 r., płk. Jana 
Kili ńskiego, Włókienniczej, Stefana Jaracza, Grzegorza Piramowicza i Prezydenta 
Gabriela Narutowicza – druk nr 220/2017.  

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej p. Robert Warsza zaprezentował 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 
do nin. protokołu.  

Wobec braku pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 
p. Urszula Niziołek-Janiak powiedziała, że niestety zostały odrzucone uwagi mieszkańców 
Miasta dotyczące przeprowadzania rewitalizacji. Przewodnicząca zapytała jeszcze, 
czy planuje się sprzedać jakieś kamienice.  

Kierownik Biura ds. Rewitalizacji p. Ewa Grabarczyk odpowiedziała, że wszystkie 
miejskie kamienice będą remontowane.  

Radny p. Kamil Deptuła dopowiedział, że pojedyncze uwagi mieszkańców w czasie 
konsultacji społecznych nie są głosem na przykład 40% łodzian. Konsultacje nie muszą być 
wyznacznikiem kierunków rewitalizacji.  

Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak dodała, że zawsze należy 
wysłuchać mieszkańców.  

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej p. Robert Warsza powiedział, 
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że wiele uwag i sugestii społecznych znajduje się w planie.  
Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała, jakie postulaty 

dotyczące ul. Włókienniczej były zgłaszane przez mieszkańców.  
Kierownik Biura ds. Rewitalizacji p. Ewa Grabarczyk odpowiedziała, że przede 

wszystkim bezpieczeństwo oraz tereny zielone, roślinność.   
Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak zadała pytanie, czy w czasie 
konsultacji zgłaszano kwestię zieleni na elewacjach.  

 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 uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Wschodniej, rewolucji 1905 r., płk. Jana Kilińskiego, Włókienniczej, Stefana Jaracza, 
Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza – druk nr 220/2017, 
który to Komisja 1 głosem „za”, 0 – „przeciw” i 1 głos – „wstrzymujący się” zaopiniowała 
pozytywnie.  

 
 Punkt 4: Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 29 sierpnia 2017 roku z posiedzenia 
Komisji.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak przypomniała, że projekt 
protokołu został przesłany radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego Przewodnicząca poddała protokół nr 13 pod głosowanie, 
który to Komisja przyjęła 2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 
się”.  

 
Punkt 5: Sprawy różne i wniesione.  

 Ponieważ nikt nie zgłosił żadnych spraw, posiedzenie zakończono. 

 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska    
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 


