
 Protokół Nr 154/22 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 4 listopada 2022 r. w godzinach 14
05

– 15
10   

w formie wideokonferencji 

 

W posiedzeniu Kolegium 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. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 

6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 

7. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

8. Robert Kowalik - Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego 

9. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

10. Zbigniew Wiatr - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 

11. Piotr Bors - p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Kultury 

12. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju  

13. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców 

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

15. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych  

16. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 

17. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

18. Tomasz Głuszczak - Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

19. Wojciech Barczyński - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

20. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego  

21. 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/ składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników  
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024; 
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2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
3/ trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, 

innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym 
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby 
fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

 
4/ określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe 

Mieszkanie – Miasto Łódź; 
 
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację 
zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
w Łodzi; 

 
6/ wystąpienia przez Miasto Łódź z Bionanopark Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością poprzez zbycie udziałów Bionanopark Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi; 

 
7/ powierzenia Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością wykonywania usług w ramach zadań własnych gminy 
polegających na zapewnieniu dostępności infrastruktury drogowej; 

 
8/ rozwiązania Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w wyniku jej podziału i połączenia z Zakładem Wodociągów  
i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz utworzenia Łódzkich 
Inwestycji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
2.  Informacja w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto 
Łódź. 

 
3.  Ustna informacja dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy Wróblewskiego na 
odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych. 

 
4.  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie obciążenia ograniczonym 

prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek stanowiących własność Miasta 
Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru i Piotrkowskiej 
241/235, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-9 numerami: 15/17, 
15/47, 15/48, 15/51, 15/53 i 15/54. 

 
5.  Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenie 

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

 
- dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki w sprawach: 
 

1/ składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników  
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
3/ trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, 

innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym 
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby 
fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Grzegorz Leszczyk  

w sprawie: 
 

4/ określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe 
Mieszkanie – Miasto Łódź; 

 
- p.o. dyr. Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Barański w sprawie: 
 

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację 
zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
w Łodzi; 

 
- p.o. dyr. Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewa Mereć w sprawach: 
 

6/ wystąpienia przez Miasto Łódź z Bionanopark Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością poprzez zbycie udziałów Bionanopark Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi; 

 
7/ powierzenia Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością wykonywania usług w ramach zadań własnych gminy 
polegających na zapewnieniu dostępności infrastruktury drogowej; 

 
8/ rozwiązania Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w wyniku jej podziału i połączenia z Zakładem Wodociągów  
i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz utworzenia Łódzkich 
Inwestycji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

Prezydent Miasta Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je 

pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu. 
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Ad. 2. Informację w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto 
Łódź przedstawił p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Szymon 
Kostrzewski. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. 3. Ustną informację dotyczącą projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy Wróblewskiego na 
odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych przedstawiła p.o. dyr. Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 

 

 
 

Ad. 4.  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie obciążenia 

ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek stanowiących 

własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru  

i Piotrkowskiej 241/235, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 

S-9 numerami: 15/17, 15/47, 15/48, 15/51, 15/53 i 15/54 przedstawiła  

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-

Koniuszaniec. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je   

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

 

 
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. 5.  Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenie placówek oświatowych przedstawił dyr. Wydziału Edukacji Jarosław 
Pawlicki. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew. 

 

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

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 

 

 

 


