
Protokół Nr 162/23 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 30 stycznia 2023 r. w godzinach 1305– 1335 

w formie wideokonferencji 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

4. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 

5. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

6. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

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

                                                           Społecznych 

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

                                   Majątkiem  

9. Joanna Brzezińska    –  wz. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu  

                                                           – p.o. dyr. Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 

10. Mariusz Mieszek     –  wz. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców – p.o. dyr. Biura Organizacji 

            Urzędu 

11. Małgorzata Kasprowicz      –  wz. Dyrektora Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego – dyr. Wydziału Urbanistyki  

                                                           i Architektury  

12. Agnieszka Dyśko     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta  

13. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

14. Tomasz Głuszczak    –  Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

              i Kontroli 

15. Witold Fontner        –  Zastępca Dyrektora 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/ określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi  

w 2023 r.; 

 

  2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 

   stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, 

   młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na terenie  

   miasta Łodzi; 
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  3/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Szczególne 

   zasady dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019 – 2023; 

 

  4/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub 

   świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach 

    wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  

   2019-2023; 

 

  5/ zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

   uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  

   w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

   2019-2023. 

   

2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie: 

 

1/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej części nieruchomości 

  położonej w Łodzi przy ul. Bażanciej bez numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia  

  jej wykazu. 

 

3. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie Miasta. 

 

4. Rekomendacja w sprawie wydania nieruchomości przy ul. Złotno 44. 

 

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

 

– dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łukasz Kucharski w sprawie: 

 

 1/ określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi  

w 2023 r.; 

 

– dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki w sprawie: 

 

 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 

stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na terenie 

miasta Łodzi; 

 

– p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Kowalski w sprawach: 

 

  3/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Szczególne 

   zasady dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019 – 2023; 

 

  4/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub 

   świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach 

    wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  

   2019-2023; 

 

  5/ zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

   uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  
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   w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

   2019-2023. 

 

 

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. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka oraz dyr. 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łukasz Kucharski w sprawie: 

   

1/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej części nieruchomości 

  położonej w Łodzi przy ul. Bażanciej bez numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia  

  jej wykazu. 

  

 

Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować go  

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

 

  

 Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 3. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

  terenie Miasta przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka 

  Dobrucka. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 

drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia.  

Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu Ekologii i Klimatu 

ponowne przeanalizowanie zamiaru usunięcia drzew rosnących przy ulicach: Opolskiej 63a, 

Kasprowicza 25 oraz Trybunalskiej 28/30, a następnie przedstawienie informacji w tym 

zakresie. 

Pani Prezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzew rosnących przy ul. Pomorskiej 182. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 3. Rekomendację w sprawie wydania nieruchomości przy ul. Złotno 44 przedstawiła 

  z-ca dyr. Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i zaakceptowała rozwiązanie 

rekomendowane przez Zarząd Lokali Miejskich. 
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 Rekomendacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


