
Protokół Nr 140/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 7 września 2018 r. w godzinach 1415– 1510  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Wojciech Rosicki - Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
4. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
6. Marek Kondraciuk - p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
7. Tomasz Jakubiec - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
8. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
9. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej  

i Kultury 
10. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 
12. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
13. Elżbieta Staszyńska - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
14. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-  

Administracyjnego 
15. Aleksandra Hac - podinspektor w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych 

Mediów 
 
 

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła  Hanna Zdanowska – Prezydent  Miasta.  
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 

 
1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 
1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana 
Tuwima i Przędzalnianej; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka 
Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego; 

 
3/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, 
Milionowej i Stanisława Przybyszewskiego. 
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2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 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. Informacja w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek 
oświatowych. 

 
 
Ad. 1.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi  przedstawił: 
 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 

 
1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana 
Tuwima i Przędzalnianej; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka 
Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego; 

 
3/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, 
Milionowej i Stanisława Przybyszewskiego. 

 

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

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu.  
 
 
Ad. 2.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 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 przedstawił  
z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki. 
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Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod 
obrady Rady Miejskiej.  

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
 
Ad. 3.  Informacja w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek 

oświatowych przedstawił z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki. 
 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła: 
- przedstawienie aktualnego zdjęcia drzewa (śliwy domowej) rosnącego na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 64 przy ul. Anczyca 6; 
- wystąpienie do Zarządu Zieleni Miejskiej z wnioskiem o przeprowadzenie prac 
pielęgnacyjnych drzew (jarzębu pospolitego oraz głogów jednoszyjkowych) rosnących na 
terenie Przedszkola Miejskiego nr 140 przy ul. Pułaskiego 12. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


