Protokół Nr 11/19
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 11 marca 2019 r.
w godzinach: 1430 – 1540
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hanna Zdanowska
Wojciech Rosicki
Adam Wieczorek
Krzysztof Mączkowski
Tomasz Jakubiec
Michał Chmielewski

–
–
–
–
–
–

7. Jarosław Chwiałkowski

–

8. Robert Kowalik

–

9. Paweł Bliźniuk
10. Ireneusz Wosik
11. Agnieszka Dyśko
12. Małgorzata Wojtczak
13. Elżbieta Staszyńska
14. Katarzyna Korowczyk
15. Aleksandra Hac

–
–
–
–
–
–
–

Prezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Skarbnik Miasta
Dyrektor Departamentu Prezydenta
p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Sportu
p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej
i Zieleni
p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Dyrektor Wydziału Budżetu
Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
p.o. Kierownika 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 uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38;
2/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika
w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18;
3/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41;
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów
Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów
uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”;
5/

przekształcenia Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163
poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2
6/ przekształcenia
Zespołu
Szkół
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171 poprzez dodanie
drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
7/ przekształcenia Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha
Kilara 3/5 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
8/ przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi
przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby;
9/ przyjęcia „Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ nabycia na własność Miasta Łodzi udziału w prawie własności nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej bez numeru, stanowiącego własność osób
fizycznych;
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali
mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, stanowiących własność Miasta Łodzi
wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

3.

Informacja w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek
oświatowych.

4.

Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

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

dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach:
1/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38;
2/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika
w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18;
3/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41;
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów
Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów
uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”;
5/

przekształcenia Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163
poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;

6/ przekształcenia
Zespołu
Szkół
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171 poprzez dodanie
drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
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7/ przekształcenia Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha
Kilara 3/5 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
8/
–

przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi
przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby;

p.o. z-cy dyr. Wydziału Kultury Bogna Witkowska w sprawach:
9/

przyjęcia „Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4. Pani Prezydent poleciła Dyrektorom
Wydziałów Edukacji oraz Prawnego przeanalizowanie możliwości uzyskiwania od gmin
ościennych dofinansowania rzeczywistych kosztów kształcenia tych uczniów łódzkich
placówek oświatowych, którzy są ich mieszkańcami.
Ponadto Wiceprezydent Miasta Adam Wieczorek zwrócił uwagę na konieczność ustalenia
kryteriów przyjmowania dzieci do żłobków na terenie Łodzi.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-9 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił:
–

p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak
w sprawach:
1/ nabycia na własność Miasta Łodzi udziału w prawie własności nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej bez numeru, stanowiącego własność osób
fizycznych;
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali
mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, stanowiących własność Miasta Łodzi
wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu jedynie projekt przedstawiony w ppkt. 2.1.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent poleciła jego ponowne
przedstawienie wraz z dokumentacją fotograficzną garażu zlokalizowanego na terenie
nieruchomości położonej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 10 i 11 do protokołu.
Ad. 3. Informację w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek
oświatowych przedstawił z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew
rosnących na terenach placówek oświatowych przy ulicach: Obrońców Westerplatte 28,

4
Cieszyńskiej 16 (topola mieszaniec euroamerykański i klon jesionolistny), Strykowskiej
10/18 (2 świerki pospolite), Kasprzaka 57 (2 głogi jednoszyjkowe i klon zwyczajny),
Jesionowej 38, Daniłowskiego 2 (brzoza brodawkowata), Przybyszewskiego 15/21 oraz
Łozowej 9.
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła:
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenach placówek oświatowych
przy ulicach: Sienkiewicza 137/139, Gnieźnieńskiej 9, Kasprzaka 57 (2 klony jesionolistne)
oraz Daniłowskiego 2 (topola kanadyjska) – podjęcie działań umożliwiających
przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew (zastosowanie podpórek, przycięcie koron);
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenie placówki oświatowej przy
ul. Drewnowskiej 153/155 – ponowne sprawdzenie stanu zdrowotnego drzew;
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenie placówki oświatowej przy
ul. Czajkowskiego 14 – podjęcie działań umożliwiających przekazanie tego terenu
Zarządowi Zieleni Miejskiej w celu jego uporządkowania.
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu Gospodarowania Majątkiem
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenie placówki oświatowej przy
ul. Przędzalnianej 40 – ustalenie, czy na tym terenie zostało ustanowione ograniczone prawo
rzeczowe (służebność gruntowa).
Pani Prezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzew rosnących na terenach placówek
oświatowych przy ulicach: Cieszyńskiej 16 (wierzba biała), Strykowskiej 10/18 (klon polny)
oraz Marysińskiej 49.
Wiceprezydent Miasta Wojciech Rosicki zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia
sformułowań używanych przy określaniu stanu zdrowotnego drzew.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 4. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawił
p.o. dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Maciej Winsche.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie
suchych drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia, drzew rosnących w pasach
drogowych, na terenach niezabudowanych i cmentarzach komunalnych, w tym 38 sztuk na
ul. Zelwerowicza.
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej przekazanie do
Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta prezentacji dotyczącej ww. informacji
celem przeanalizowania jej przez p.o. kierownika w ww. komórce organizacyjnej Urzędu
Aleksandrę Hac.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła
Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

