
Protokół Nr 112/21 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 8 października 2021 r. w godzinach: 1510 – 1550 
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. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
9. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 
10. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

                                                           Społecznych 
11. Sławomir Granatowski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
12. Anna Wierzbicka      –  wz. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu  

            – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska 
13. Tomasz Głuszczak    –  Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

                                                                  i Kontroli 
14. Małgorzata Wojtczak    –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
15. Agnieszka Dyśko     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta  
16. Elżbieta Staszyńska     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
17. Katarzyna Korowczyk     –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
18. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

              Miasta 
 
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/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 
dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
  2/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i 
warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź; 
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  3/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację 
zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
w Łodzi; 

 
  4/ przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”; 
 

  5/  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. 
 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługujące 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód” oraz ogłoszenia wykazu; 

 
2/ zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego – prawa użytkowania, 

ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, 
położonych w Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej 24/26 oraz stanowiącej część 
rzeki Łódki. 

 
3. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenach 
  administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
 
4. Sprawy różne. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– p.o. dyr. Wydziału Edukacji Elżbieta Modrzejewska w sprawach: 
  
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź; 
 
  2/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i 
warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
– z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Kowalski w sprawie: 
 
  3/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację 
     zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
    w Łodzi; 
 
– dyr. Biura Strategii Miasta Tomasz Jakubiec w sprawie: 
 
  4/ przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”; 
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– p.o. z-cy dyr. Wydziału Kultury Marcin Derengowski w sprawie: 
 
  5/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-5 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawie: 
 

1/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługujące 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód” oraz ogłoszenia wykazu; 

 
– p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawie: 
 

2/ zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego – prawa użytkowania, 
ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, 
położonych w Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej 24/26 oraz stanowiącej część 
rzeki Łódki. 

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

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6 i 7 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 
   terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawił  
   z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Jan Maśliński. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 
drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 
Pani Prezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ulicy 
Okólnej 88 (brzozy brodawkowate) – ponowne przedstawienie informacji w tej sprawie po 
ustaleniu terminu, w jakim został przeprowadzony podział działek w tym rejonie. 
  

 
 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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 Ad. 4. Sprawy różne. 
 

 Prezydent Miasta Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Wydziału Kultury 
uregulowanie kwestii związanych z możliwością wejścia z psem na teren wystaw 
organizowanych przez instytucje kultury. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 

 

 

 

 

 


