
Protokół Nr 61/16 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 14 listopada 2016 r. w godzinach 1500– 1525. 
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
4. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej  

i Zdrowia 
5. Marek Kondraciuk - p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
6. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
7. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
8. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
9. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
10. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-  

Administracyjnego 
 
 

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 „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”; 

 
2/  zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami 

„Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Łodzi” oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Łodzi”; 

 
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  

z Miastem Pabianice; 
 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia  porozumienia międzygminnego  

z Miastem Konstantynów Łódzki; 
 
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów  

i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań 
własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej; 

 
6/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. 
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wraz z projektem zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie „Wniosku  
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Łodzi na okres od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 2017 r., opracowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; 

 
7/ wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Miasta Łodzi. 
 
 

2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Gdańskiej 57, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie  
P-19, jako działka o numerze 186/3; 

 
2/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
 

 
Ad. 1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 

 
- dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej Grzegorz Justyński w sprawie: 
 

1/ przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”; 

 
- dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Eryk Rawicki w sprawie: 

 
2/  zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami 

„Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Łodzi” oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Łodzi”; 

 
- dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach: 
 

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia  porozumienia międzygminnego  
z Miastem Konstantynów Łódzki; 

 
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów  

i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań 
własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej; 

 
6/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. 
wraz z projektem zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie „Wniosku  
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Łodzi na okres od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 2017 r., opracowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; 
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7/ wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Łodzi. 

 
Odnośnie do projektu wpisanego do Porządku w ppkt. 1.3 Prezydent Hanna Zdanowska – 
na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – podjęła decyzję o jego 
wycofaniu z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń. 

 
 
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 – przed 
skierowaniem go pod obrady Rady Miejskiej – doprecyzowanie zapisu dotyczącego 
wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zadań Miasta we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-6 do protokołu.  
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-

Koniuszaniec w sprawie: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Gdańskiej 57, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie  
P-19, jako działka o numerze 186/3; 

 
- dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 

 
2/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
 

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

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 7-8 do protokołu.  
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


