
Protokół Nr 74/12 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 28 czerwca 2012 r.  
w godzinach 845 – 1110 

 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Radosław Stępień - Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
7. Andrzej Pirek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali 
8. Anisa Wykin - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
9. Luiza Staszczak-Gąsiorek - p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
10. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11. Halszka Karolewska - p.o. Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta 
12. Jacek Turczak - Dyrektor Biura Prawnego 
13. Aleksandra Gaj - Radca prawny w Biurze Prawnym 
14. Anna Czekała - Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
15. Witold Fontner - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
16. Ireneusz Wosik - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 

 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części 
protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyły: 
w godz.  845 - 1035  - Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta 
w godz.  1035 - 1110   - Agnieszka Nowak – Wiceprezydent Miasta 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1.  Sprawy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych: 
 

1/  Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XCIX/1823/10 Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011; 

 
2/ Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XCIX/1824/10 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011. 
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2.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 
1/  ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg; 

 
2/  ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach 

pomocniczych Miasta Łodzi – osiedlach na 2013 rok; 
 
3/ szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób 

zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją 
kultury; 

 
4/ uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów niektórym 

instytucjom kultury; 
 
5/  zmiany nazwy Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi i nadania statutu Teatrowi 

„Pinokio” w Łodzi; 
 
6/  nadania statutu Teatrowi Lalek „Arlekin” w Łodzi; 
 
7/  nadania statutu Teatrowi Muzycznemu w Łodzi; 
 
8/ nadania statutu Teatrowi Powszechnemu w Łodzi; 
 
9/ nadania statutu Teatrowi Nowemu imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. 
 

3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  powołania likwidatora instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury „Karolew”  
z siedzibą w Łodzi; 

 
2/  nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ul. Przybyszewskiego 187a, oznaczonej jako działka nr 72, w obrębie W-30, 
stanowiącej własność osób fizycznych; 

 
3/  wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 

otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania 
przyznanych dotacji”; 

 
4/  wprowadzenia „Instrukcji określającej zasady zarządzania Elektronicznym 

Systemem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta 
Łodzi”; 

 
5/  przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Sierpowej 26 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 
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6/  użyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych lokali użytkowych położonych w Łodzi przy ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej 18 (część działki nr 66 w obrębie P-20); 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Michała Ossowskiego bez numeru 
na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 77 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia 
jej wykazu; 

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

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

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zielonej 27 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
11/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, 

części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Odyńca 51-61, 
na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
12/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok; 
 
13/  zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok; 
 
14/  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów obowiązujących  

w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Łodzi oraz 
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 
4. Informacja w sprawie części nieruchomości położonej przy ul. Pabianickiej 94/96, 

stanowiącej wieczyste użytkowanie Spółki BSP S.A., oznaczonej jako działka  
nr 66/19 o pow. 6756 m2, przeznaczonej pod budowę „Trasy Górna”. 

 
5. Informacja w sprawie działek w dawnym korytarzu Al. Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego. 
 
6. Podstawowe założenia projektu „Wprowadzenie zarządzania ryzykiem  

w Urzędzie Miasta Łodzi”. 
 
 
Ad. 1. Sprawy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawił: 
 
- dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Maciej Prochowski: 

 
1/  Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XCIX/1823/10 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011; 
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2/ Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XCIX/1824/10 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła sprawozdania i poleciła zintensyfikowanie działań 
mających na celu wypracowanie prawnego rozwiązania umożliwiającego wprowadzenie 
odpłatności za pobyt w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała 
Chylińskiego oraz – ze środków budżetu miasta przeznaczonych dotąd na utrzymanie 
Ośrodka – finansowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą 
alkoholową. 
Wiceprezydent Radosław Stępień polecił przedstawienie przyczyn rezygnacji przez Miasto 
z pobierania opłat za pobyt osób nietrzeźwych w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy  
sytuacji ekonomicznej osób korzystających z Ośrodka. 
 

 
Sprawozdania stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.  

 
Ad. 2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 

 
- z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Sójka w sprawie: 

 
1/  ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg; 

 
- p.o. dyr. Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi Włodzimierz 

Roszkowski w sprawie: 
 

2/ ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych 
Miasta Łodzi – osiedlach na 2013 rok; 

 
- gł. specjalista w Wydziale Kultury Grażyna Bolimowska w sprawie: 

 
3/ szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób 

zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją 
kultury; 

 
- gł. specjalista w Wydziale Kultury Małgorzata Gaduła-Zawratyńska w sprawach: 

 
4/ uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów niektórym 

instytucjom kultury; 
 
5/ zmiany nazwy Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi i nadania statutu Teatrowi 

„Pinokio” w Łodzi; 
 
6/ nadania statutu Teatrowi Lalek „Arlekin” w Łodzi; 
 
7/ nadania statutu Teatrowi Muzycznemu w Łodzi; 
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8/ nadania statutu Teatrowi Powszechnemu w Łodzi; 
 
9/ nadania statutu Teatrowi Nowemu imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej, z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 2.1, odnośnie do 
którego Pani Prezydent poleciła wprowadzenie w załączniku do uchwały zmiany 
dotyczącej utrzymania na dotychczasowym poziomie stawki opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dla potrzeb realizacji planu zdjęciowego filmu fabularnego, seryjnego  
i dokumentalnego, a także – przy współpracy z Biurem Prawnym – wypracowanie  
i przedstawienie do godzin popołudniowych w dniu 28 czerwca br. rozwiązania 
umożliwiającego zachowanie dotychczasowej stawki opłaty za umieszczanie w pasie 
drogowym reklam imprez sportowych.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła przygotowanie 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przekazywania środków 
budżetowych na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych miasta Łodzi  
i skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej łącznie z projektem przedstawionym na 
Kolegium.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4 Pani Prezydent poleciła zmianę 
terminu wejścia uchwały w życie poprzez zastosowanie zapisu analogicznego do zapisów 
zawartych w projektach przedstawionych w ppkt. 2.5 – 2.9.  
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 2.5 – 2.9 Pani Prezydent poleciła, na 
wniosek Skarbnika Miasta, dokonanie w załącznikach do uchwał zmian dotyczących 
powoływania biegłych rewidentów przez Prezydenta Miasta z inicjatywy własnej bądź na 
wniosek dyrektora instytucji kultury. 
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 3-11 do protokołu.  
 
 
Ad. 3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- gł. specjalista w Wydziale Kultury Małgorzata Gaduła-Zawratyńska w sprawie: 
 

1/  powołania likwidatora instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury „Karolew”  
z siedzibą w Łodzi; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska  

w sprawie: 
 

2/  nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Przybyszewskiego 187a, oznaczonej jako działka nr 72, w obrębie W-30, 
stanowiącej własność osób fizycznych; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawie: 
 

5/  przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Sierpowej 26 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 
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- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawie: 
 

6/  użyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych lokali użytkowych położonych w Łodzi przy ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej 18 (część działki nr 66 w obrębie P-20); 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Chmielewski w sprawach: 
 

7/   przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Michała Ossowskiego bez numeru 
na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 77 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia 
jej wykazu; 

 
9/    przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 

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

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zielonej 27 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
11/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, 

części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Odyńca 51-61, 
na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 3.1 Pani Prezydent poleciła, na wniosek 
Skarbnika Miasta, wprowadzenie zapisu dotyczącego wypłaty likwidatorowi 
wynagrodzenia z budżetu likwidowanej instytucji. 
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 3.8 i 3.9 Pani Prezydent poleciła, aby  
wydzierżawienie nieruchomości nastąpiło tylko do końca bieżącego roku. 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 12-20 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację w sprawie części nieruchomości położonej przy ul. Pabianickiej 

94/96, stanowiącej wieczyste użytkowanie Spółki BSP S.A., oznaczonej jako 
działka nr 66/19 o pow. 6756 m2, przeznaczonej pod budowę „Trasy Górna” 
przedstawił dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Nita. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na użyczenie BSP S.A. 
działek o numerach 67/2 i 73, w obrębie G-11, sąsiadujących z terenem należącym do 
Spółki.  
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Ad. 5. Informację w sprawie działek w dawnym korytarzu Al. Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego przedstawił dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Nita. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Dyrektorom: Biura Architekta 
Miasta i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawienie na następnym posiedzeniu 
Kolegium wspólnej koncepcji na temat planów zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomości stanowiących dotychczas rezerwę terenu pod przedłużenie Al. Ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 
Ad. 3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich Grzegorz Szatiło w sprawach: 
 

3/  wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 
otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania 
przyznanych dotacji”; 

 
4/  wprowadzenia „Instrukcji określającej zasady zarządzania Elektronicznym 

Systemem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta 
Łodzi”; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Budżetu Anna Czekała w sprawach: 
 

12/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok; 
 
13/ zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok; 
 
14/ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów obowiązujących w procesie 

przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Łodzi oraz projektu uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
projekty przedstawione w ppkt. 3.12-3.14 Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 3.3 i 3.4 wiceprezydent Agnieszka 
Nowak poleciła wprowadzenie w załączniku do projektu zamieszczonego w ppkt. 3.3 
zapisu dotyczącego niedopuszczalności poprawiania błędów formalnych we wnioskach 
złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ustalenie ze Skarbnikiem Miasta 
możliwości dokonywania przez realizatorów konkursów ofert przesunięć pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, a następnie przedłożenie łącznie obu projektów 
do podpisu Pani Prezydent.  

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 23-27 do protokołu. 
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Ad. 6.  Podstawowe założenia projektu „Wprowadzenie zarządzania ryzykiem  
w Urzędzie Miasta Łodzi” przedstawił z-ca dyr. Wydziału Organizacyjnego 
Ireneusz Wosik. 

 
 
Wiceprezydent Agnieszka Nowak przyjęła informację. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyły: 
 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 
 
 
 
 

Agnieszka NOWAK 
Wiceprezydent Miasta 


