
Protokół Nr 15/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 19 kwietnia 2019 r. 
w godzinach: 1405 – 1530 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Krzysztof Piątkowski    –  Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
4. Tomasz Jakubiec      –  Dyrektor Departamentu Prezydenta 
5. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
6. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
7. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
8. Ewa Jasińska     –  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
9. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
10. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
11. Wojciech Barczyński     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego 
12. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
13. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

                                                                    Administracyjnego 
14. Aleksandra Hac       –  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/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Pabianickiej, Chocianowickiej, Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowej 
granicy miasta; 

 
 2/ określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego; 

 
 3/ przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia na rok 2019 specjalności i form kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 
przez uczelnie za kształcenie nauczycieli. 

 
2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz  
najemcy, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy  
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ul. Holowniczej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-23 
jako działka numer 343, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej 
wykazu. 

 
3. Stanowisko prawne dotyczące możliwości uzyskiwania od gmin ościennych 

dofinansowania kosztów kształcenia tych uczniów łódzkich placówek 
oświatowych, którzy są ich mieszkańcami. 

 
4. Stanowisko na temat sprawy nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ul. Chłodnikowej … 
 
5. Informacja w sprawie Porozumienia dotyczącego zasad uzgadniania lokalizacji  

i regulowania stanów prawnych urządzeń infrastruktury technicznej, 
stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A., zlokalizowanych na 
nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa. 

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

oświatowych. 
  
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipińska w sprawie: 
 
 1/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
   przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
   Pabianickiej, Chocianowickiej, Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowej 
   granicy miasta; 
   
– z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki w sprawach: 
 
 2/ określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego; 

 
 3/ przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia na rok 2019 specjalności i form kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 
przez uczelnie za kształcenie nauczycieli. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawie: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz  
najemcy, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy  
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ul. Holowniczej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-23 
jako działka numer 343, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej 
wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować go  
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

  
 Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 3. Stanowisko prawne dotyczące możliwości uzyskiwania od gmin ościennych 

dofinansowania kosztów kształcenia tych uczniów łódzkich placówek 
oświatowych, którzy są ich mieszkańcami przedstawiła radca prawny w Wydziale 
Prawnym Regina Wojas. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i poleciła ponowne przeanalizowanie 
możliwości uzyskiwania od gmin ościennych dofinansowania rzeczywistych kosztów 
kształcenia w łódzkich placówkach oświatowych uczniów, którzy są mieszkańcami ww. 
gmin, a następnie przedstawienie najkorzystniejszego dla Miasta rozwiązania w tej sprawie. 
 

  
 Stanowisko stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 4. Stanowisko na temat sprawy nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ul. Chłodnikowej … przedstawili: radca prawny w Wydziale Prawnym Jarosław 
Stasiak, p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski, z-ca 
dyr. Zarządu Lokali Miejskich Artur Nogala oraz p.o. kierownika w Zarządzie 
Lokali Miejskich Paweł Sierański. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i zaakceptowała rozwiązanie 
rekomendowane przez Wydział Prawny.  
 

  
 Stanowisko stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 5. Informację w sprawie Porozumienia dotyczącego zasad uzgadniania lokalizacji  

i regulowania stanów prawnych urządzeń infrastruktury technicznej, 
stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A., zlokalizowanych na 
nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa 
przedstawili: z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika  
Andrzejewska-Koniuszaniec oraz p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Adam Komorowski. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i zaakceptowała rozwiązanie 
przedstawione przez Wydział. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 



4 
 
Ad. 6. Informację w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek 

oświatowych przedstawili: z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki oraz 
główny specjalista w Zarządzie Zieleni Miejskiej Arkadiusz Grzelak. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew 
rosnących na terenach placówek oświatowych przy ulicach: Zbiorczej 3 (klon jawor, robinia 
akacjowa, klon srebrzysty i topola czarna), Narciarskiej 20/22 (grusza polna), 
Wróblewskiego 65 (robinia akacjowa) oraz Przędzalnianej 40. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła: 
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenach placówek oświatowych 
przy ulicach: Zbiorczej 3 (robinia akacjowa), Narciarskiej 20/22 (świerk kłujący) – podjęcie 
działań umożliwiających przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew (zastosowanie 
podpór, przycięcie koron, spięcie pni); 
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenie placówki oświatowej przy 
ul. Narciarskiej 20/22 (4 świerki pospolite) – przeanalizowanie możliwości przesadzenia 
drzew. 
 

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

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 


