
Protokół Nr 150/22 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 30 września 2022 r. w godzinach 1405– 1510 

w formie wideokonferencji 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Adam Pustelnik      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

4. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

5. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 

6. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

7. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

8. Agnieszka Stępnik    –  Dyrektor Departamentu Prezydenta  

9. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

10. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

11. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 

12. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 

13. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

                                                           Społecznych 

14. Sławomir Granatowski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

15. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 

16. Zbigniew Wiatr     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                   Majątkiem  

17. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

              Miasta 

18. Marcin Górski         –  Dyrektor Wydziału Prawnego 

19. 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/ ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy 

ulicy Piotrkowskiej166/168 w Łodzi; 

 

  2/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Tradycji 

   Niepodległościowych w Łodzi; 

 

  3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania 

   bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

   wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele 

   mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu. 
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2. Informacja o wycince drzew w związku z realizowanymi przez Zarząd Inwestycji 

   Miejskich zadaniami pn.: 

 

1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 - Przebudowa, rozbiórka, 

remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy  

ul. Kilińskiego 28 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; 

 

2. Budowa drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, budowa 

wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny 

Paryskiej - od ul. Nawrot do Placu Komuny Paryskiej, przebudowa ze zmianą 

sposobu użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61A i ul. Sienkiewicza 

63 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną  

i rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i budową tymczasowych 

pawilonów w południowej części Placu Komuny Paryskiej”. 
 
3. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenie 

  placówek oświatowych. 
 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta za rok szkolny 2021/2022, 

    w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

   zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

    nastawionych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

   w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź oraz o wynikach nadzoru 

   pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

 

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

 

– dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak w sprawie: 

 

 1/ ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy 

ulicy Piotrkowskiej166/168 w Łodzi; 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Kultury Marcin Derengowski w sprawie: 

 

  2/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Tradycji 

   Niepodległościowych w Łodzi; 

 

– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania 

bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.3., odnośnie do 

którego Pani Prezydent poleciła skorygowanie uzasadnienia zgodnie z uwagami 

zgłoszonymi przez członków Kolegium, a następnie przedstawienie projektu uchwały wraz 

z uzasadnieniem do akceptacji. 
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Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura ds. Zarządzania Kadrami 

oddelegowanie na okres do końca 2022 r. 3 pracowników Urzędu do Wydziału Zbywania  

i Nabywania Nieruchomości w celu wsparcia realizacji zadania w zakresie rozpatrywania 

wniosków dotyczących przyznawania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. 

 

  

 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu. 
 
Ad. 2. Informację  o wycince drzew w związku z realizowanymi  przez Zarząd Inwestycji 

      Miejskich zadaniami pn.: 

 

1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 - Przebudowa, rozbiórka, 

remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy  

ul. Kilińskiego 28 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
 
przedstawiła specjalista w Zarządzie Inwestycji Miejskich Ewa Bogusiak; 

 
2. Budowa drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, budowa 

wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny 

Paryskiej - od ul. Nawrot do Placu Komuny Paryskiej, przebudowa ze zmianą 

sposobu użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61A i ul. Sienkiewicza 

63 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną  

i rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i budową tymczasowych 

pawilonów w południowej części Placu Komuny Paryskiej” 
 

przedstawił inspektor w Zarządzie Inwestycji Miejskich Mariusz Fryczak. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień. 

Odnośnie do Informacji przedstawionej w ppkt. 2.1. Pani Prezydent zaakceptowała 

rozwiązanie rekomendowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. 

Odnośnie do Informacji przedstawionej w ppkt. 2.2. Pani Prezydent zaakceptowała 

rozwiązania rekomendowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich z wyjątkiem wycinki 

drzew oznaczonych w Informacji numerami 68 i S 9. 

Pani Prezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia drzewa oznaczonego  

w Informacji numerem 68 – ponowne przeanalizowanie sprawy i przedstawienie informacji 

w tym zakresie. 

Pani Prezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia drzew oznaczonych  

w Informacji numerem S 9 – podjęcie działań umożliwiających ich przesadzenie. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenie 

  placówek oświatowych przedstawił dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 

drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 
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 Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 4. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta za rok szkolny 2021/2022 

w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nastawionych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź oraz o wynikach nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty przedstawił   

dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła skierowanie jej na sesję Rady 

Miejskiej po dokonaniu zmian zasygnalizowanych przez Dyrektora Wydziału podczas 

Kolegium. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 


