
Protokół Nr 121/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 13 kwietnia 2018 r. 
w godzinach: 1210 – 1220 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Tomasz Trela     –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Luiza Staszczak-Gąsiorek    –  Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej  

                                                           i Zdrowia 
4. Tomasz Jakubiec      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
5. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
6. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
7. Halina Wyszomirska      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu 
8. Elżbieta Staszyńska      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
9. 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/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 

2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
Miasto Łódź; 

 
 2/  wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia 
granic ich obwodów;  

 
 3/  wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi; 

 
 4/  wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 

 
 5/  wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
specjalnych na obszarze Miasta Łodzi. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali 
mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach 
położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem 
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gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz 
ogłoszenia ich wykazów; 

 
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi części nieruchomości gruntowej, położonej  

w Łodzi przy ul. Zakładowej 20, stanowiącej własność osób fizycznych. 
 

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

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

 
– w związku z nieobecnością Dyrektora Wydziału Kultury – z-ca dyr. Wydziału 

Organizacyjno-Administracyjnego Witold Fontner w sprawie: 
 
 1/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 

2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
Miasto Łódź; 

 
– dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 
 2/  wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia 
granic ich obwodów;  

 
 3/  wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi; 

 
 4/  wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 

 
 5/  wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
specjalnych na obszarze Miasta 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. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali 
mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach 
położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem 
gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz 
ogłoszenia ich wykazów; 
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– p.o. dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Kowalewska-Wójcik  

w sprawie: 
 

2/ nabycia na własność Miasta Łodzi części nieruchomości gruntowej, położonej 
  w Łodzi przy ul. Zakładowej 20, stanowiącej własność osób fizycznych. 

 
 
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 lub krzewów na 

terenie Miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Agnieszka Dobrucka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie 2 z 5 drzew 
zgłoszonych przez Wydział Dysponowania Mieniem, rosnących na terenie nieruchomości 
miejskiej użytkowanej przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi. Odnośnie do 
pozostałych drzew Pani Prezydent poleciła przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych.  
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 


