
Protokół Nr 113/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 8 lutego 2018 r. w godzinach 1405– 1505  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Tomasz Jakubiec - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
3. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi  

i Administracji 
4. Michał Chmielewski - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
5. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej  

i Kultury 
6. Ewa Jasińska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
7. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
8. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
9. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
11. Marcin Masłowski - Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych 

Mediów 
12. Witold Fontner - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-  

Administracyjnego 
13. Jolanta Baranowska - inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych 

Mediów 
 
 

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła  Hanna Zdanowska – Prezydent  Miasta.  
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 

 
1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

1/ przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Miasta Łodzi do roku 2025”; 

 
2/ połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 

nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz nadania 
statutu; 

 
3/ połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 

nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób w podeszłym wieku oraz nadania statutu; 
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4/ połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 
nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz nadania statutu; 

 
5/ wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości zabudowanej położonej 

w Łodzi przy ul. Wysokiej 30 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego; 

 
6/ utworzenia przedszkola Miejskiego nr 236 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 

100 i nadania statutu; 
 
7/ ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  
6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
8/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 
 
9/ ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta 

Łodzi; 
 
10/ wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163; 
 
11/ rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana 

Kilińskiego 159/163; 
 
12/ likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana 

Kilińskiego 159/163; 
 
13/ likwidacji LVIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych 

Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 
7/21; 

 
14/ wyłączenia Publicznego Gimnazjum nr 23 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 

im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3; 
 
15/ wyłączenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi 
przy ul. Minerskiej 1/3; 

 
16/ rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego 

w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3; 
 
17/ zamiaru przekształcenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 

Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3 poprzez zmianę jego siedziby; 
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18/ zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości 

stanowiące własność Skarbu Państwa. 
 

 
2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 
zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, stanowiących 
własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 359, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-40 jako działka nr 796, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Sierpowej 15, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-32 jako działka nr 120, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie 
wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów; 

 
5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, samodzielnych lokali mieszkalnych  

i samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych  
w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu  
w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia 
ich wykazów; 

 
6/ ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2018 r. dotacji celowych z budżetu 

miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 
realizowane na terenie miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. 

 
 

3. Informacja dotycząca usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. 
 
 

 
Ad. 1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 
 

1/ przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Miasta Łodzi do roku 2025”; 
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- z-ca dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Szymon Kostrzewski w sprawach: 
 

2/ połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 
nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz nadania 
statutu; 

 
3/ połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 

nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób w podeszłym wieku oraz nadania statutu; 

 
4/ połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 

nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz nadania statutu; 

 
- p.o. dyr. Biura Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Graszka w sprawie: 
 

5/ wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości zabudowanej położonej 
w Łodzi przy ul. Wysokiej 30 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego; 

 
- dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 

6/ utworzenia przedszkola Miejskiego nr 236 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 
100 i nadania statutu; 

 
7/ ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  
6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
8/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 
 
9/ ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta 

Łodzi; 
 
10/ wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163; 
 
11/ rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana 

Kilińskiego 159/163; 
 
12/ likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana 

Kilińskiego 159/163; 
 
13/ likwidacji LVIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych 

Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka 
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Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 
7/21; 

 
14/ wyłączenia Publicznego Gimnazjum nr 23 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 

im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3; 
 
15/ wyłączenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi 
przy ul. Minerskiej 1/3; 

 
16/ rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego 

w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3; 
 
17/ zamiaru przekształcenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 

Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3 poprzez zmianę jego siedziby; 
 
- p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak w sprawie: 
 

18/ zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości 
stanowiące własność Skarbu Państwa. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent poleciła poprawienie  
w załączniku do projektu tabeli 3.1, a także doprecyzowanie zapisów dotyczących źródeł 
finansowania publicznego transportu zbiorowego w Mieście Łodzi. 
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 1.2-1.4 Pani Prezydent poleciła uzupełnienie 
uzasadnień do projektów o zapis wskazujący na cel połączenia, tj. polepszenie jakości usług 
świadczonych na rzecz mieszkańców. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.6 Pani Prezydent poleciła uzupełnienie 
uzasadnienia do projektu o zapis dotyczący braku dodatkowych kosztów utrzymania budynku,  
w którym zostanie utworzona placówka. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.7 Pani Prezydent poleciła wskazanie  
w uzasadnieniu do projektu przyczyn pominięcia zapisów dotyczących opłat za wyżywienie. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta zorganizowanie 
spotkania z Komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Komendantem 
Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi w związku z planowaną zamianą nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-18 do protokołu.  
 
 
Ad. 2.    Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 
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1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 
zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, stanowiących 
własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 359, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-40 jako działka nr 796, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Sierpowej 15, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-32 jako działka nr 120, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie 
wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów; 

 
5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, samodzielnych lokali mieszkalnych  

i samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych  
w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu  
w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia 
ich wykazów; 

 
- dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawie: 
 

6/ ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2018 r. dotacji celowych z budżetu 
miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 
realizowane na terenie miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 19-24 do protokołu.  
 
Ad. 3. Informację dotyczącą usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich 
przedstawił z-ca dyr. Zarządu Lokali Miejskich Artur Nogala. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła złożenie do Urzędu 
Marszałkowskiego wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew, z zastrzeżeniem nie 
usuwania – do czasu rozpoczęcia inwestycji na nieruchomości sąsiedniej – drzew rosnących na 
działce nr 14/3 w obrębie W-25. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
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Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


