
  Protokół Nr 68/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 9 stycznia 2017 r. 
w godzinach: 1415 – 1600     

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Tomasz Trela       –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Piątkowski    –  Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
5. Robert Janikowski    –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
6. Luiza Staszczak-Gąsiorek    –  Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej  

                                                           i Zdrowia 
7. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
8. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
9. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Anna Czekała        –  Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
11. Marcin Górski      –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
12. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor 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/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania; 

 
 2/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zgierskiej 254 i 256 oraz  
gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru; 

 
 3/ ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych 

instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź; 
 
 4/ szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta 

Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury; 

 
 5/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza 

czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do 
lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź. 
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2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej, 
części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Konstytucyjnej 
42c oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 77b i Maratońskiej bez numeru na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Siewnej 4a na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
 4/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia bez numeru na okres do  
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 5/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, użytkowych  

i garaży, 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. 

 
3. „System odwodnienia Miasta” – Informacja.  
  
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Duszkiewicz- 

Nowacka w sprawie: 
 
 1/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania; 

 
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawie: 
 
 2/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zgierskiej 254 i 256 oraz  
gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru; 

 
– dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawach: 
 
 3/ ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych 

instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź; 
 
 4/ szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta 

Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury; 

 
– p.o. dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawie: 
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 5/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza 

czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do 
lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektów przedstawionych w ppkt. 1.1. oraz 1.2. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. Pani Prezydent poleciła przedstawienie  
w trybie pozakolegialnym: 
1/ informacji uwzględniającej dane z innych miast dotyczącej: 
-   poziomu stawek odpłatności za usługi opiekuńcze; 
-   obciążenia finansowego mieszkańców z tytułu korzystania z usług opiekuńczych; 
-  podziału na grupy, dokonanego przy zastosowaniu kryterium dochodowego, osób 

objętych regulacjami dotyczącymi usług opiekuńczych;  
2/ porównania dochodów Miasta planowanych w 2017 r. przy zastosowaniu: 

dotychczasowych rozwiązań dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze oraz nowych 
unormowań w tym zakresie; 

3/ projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

Odnośnie do projektu zaprezentowanego w ppkt. 1.2. Pani Prezydent poleciła 
przeanalizowanie i przedstawienie innych niż wskazane w nim sposobów rozporządzenia 
terenem położonym przy ulicach Zgierskiej 254 i 256 oraz gen. Leopolda Okulickiego 
„Niedźwiadka” bez numeru, a następnie przedstawienie do końca stycznia 2017 r., 
po uzgodnieniu ze służbami finansowymi, najkorzystniejszego dla Miasta rozwiązania w tej 
sprawie. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 5 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej, 
części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Konstytucyjnej 
42c oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 77b i Maratońskiej bez numeru na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Siewnej 4a na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
 4/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia bez numeru na okres do  
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawie: 
 
 5/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, użytkowych  

i garaży, 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. 

  
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego 
w ppkt. 2.1., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła podjęcie działań umożliwiających 
wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Konstytucyjnej 42c. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4. Pani Prezydent poleciła zawarcie 
w umowie dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. 6 Sierpnia bez numeru 
zapisów zobowiązujących dzierżawcę do uzgodnienia z Zarządem Zieleni Miejskiej sposobu 
zagospodarowania ww. terenu. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6 - 10 do protokołu. 
 
Ad. 3. „System odwodnienia Miasta” – Informację przedstawiły: dyr. Wydziału 

Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska, p.o. z-cy dyr. Wydziału ds. Zarządzania 
Projektami Katarzyna Kowalska oraz kierownik w Biurze Strategii Miasta 
Magdalena Wrona.   

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła uwzględnienie w składzie 
Komitetu Sterującego powołanego w związku z realizacją projektu „System odwodnienia 
Miasta” p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michała Baryłę oraz 
wyznaczonego przez Skarbnika Miasta przedstawiciela Wydziału Budżetu. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 


