
Protokół Nr 34/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 12 listopada 2019 r. w godzinach 920– 1055  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Wojciech Rosicki - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta 
4. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
7. Tomasz Jakubiec - Dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
8. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
9. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury  

i Rozwoju 
10. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Kultury 
11. Robert Kowalik - p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej  
12. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi  

i Administracji 
13. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
14. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
15. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
16. Elżbieta Staszyńska - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
17. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego 
18. Marcin Masłowski  - Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

Miasta 
 

 
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 podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację 
zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
w Łodzi; 

 
2/ zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)” współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020; 
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3/ przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata  
2019-2022”; 

 
4/ ogłoszenia o podjęciu prac nad zmianą uchwały w sprawie utworzenia Parku 

Kulturowego ulicy Piotrkowskiej; 
 
5/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego  

z Gminą Rzgów w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania 
publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków; 

 
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łodzi; 
 
7/ przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi; 
 
8/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi. 
 
2. Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:  
 
 1/ Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie rozpatrzenia uwag 

złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej; 

 
  2/ Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

a/    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej; 

 
b/    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego, 
położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana 
Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej; 

 
c/    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie:  
ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 
oraz terenów kolejowych;  

 
d/  uznania za niezasadne wezwania p. … do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą Nr V/87/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Złotno 
w rejonie ulicy Stare Złotno. 

 
3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na 
prawo użytkowania wieczystego przysługujące Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Radogoszcz-Zachód” oraz ogłoszenia wykazu; 
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2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, 
samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych w budynku położonym 
w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 51, stanowiących własność Miasta Łodzi 
wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 
 

4. Informacja dotycząca wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 24 
oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 26 w sprawie ogrodzenia 
użyczonego terenu. 

 
5. Informacja dotycząca wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarnieckiego 8 

w sprawie użyczenia i ogrodzenia terenu. 
 
6. Informacja dotycząca sprawy związanej z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta. 
 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
- dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Kaczorowski oraz p.o. dyr. 

Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Barański w sprawie: 
 

1/   zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację 
zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
w Łodzi; 

 
- p.o. dyr. Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Barański w sprawie: 
 

2/ zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)” współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020; 

 
- dyr. Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Kamila Kwiecińska-

Trzewikowska w sprawach: 
 

3/ przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata  
2019-2022”; 

 
4/ ogłoszenia o podjęciu prac nad zmianą uchwały w sprawie utworzenia Parku 

Kulturowego ulicy Piotrkowskiej; 
 
- dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach: 
 

5/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego  
z Gminą Rzgów w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania 
publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków; 

 
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łodzi; 
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- z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka w sprawie: 
 

7/ przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi; 
 
 
- z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 
 

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi. 

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

  
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu. 
 
 
Ad. 2.  Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawili: 
 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza: 
 
 1/ Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie rozpatrzenia uwag 

złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej; 

 
  2/ Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

a/    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej; 

 
b/    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego, 
położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana 
Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej; 

 
c/    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie:  
ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 
oraz terenów kolejowych;  

 
- radca prawny w Wydziale Prawnym Sławomir Klimczak: 

 
d/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uznania za niezasadne 

wezwania p. … do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr V/87/15 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare Złotno. 
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Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
 

 
Projekt zarządzenia i projekty uchwał stanowią załączniki nr 9-13 do protokołu. 
 
 
Ad. 3.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił: 
 
- p.o. z-cy Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz 

Pujan w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na 
prawo użytkowania wieczystego przysługujące Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Radogoszcz-Zachód” oraz ogłoszenia wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, 

samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych w budynku położonym 
w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 51, stanowiących własność Miasta Łodzi 
wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu. 

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

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 14-15 do protokołu. 
 
 
Ad. 4 i 5.  Informację dotyczącą wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy  

ul. Bednarskiej 24 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 26  
w sprawie ogrodzenia użyczonego terenu oraz Informacj ę dotyczącą wniosku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarnieckiego 8 w sprawie użyczenia  
i ogrodzenia terenu przedstawili p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania 
Mieniem Agnieszka Dobrucka oraz dyr. Biura Architekta Miasta Marek 
Janiak. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje, nie wyraziła zgody na przedstawione 
propozycje ogrodzenia ww. terenów i poleciła Dyrektorowi Wydziału Dysponowania 
Mieniem wypracowanie – przy udziale Biura Architekta Miasta – rozwiązania 
umożliwiającego użyczanie i ewentualne grodzenie użyczonych terenów wzdłuż granic 
tworzonych przez chodniki i drogi wokół posesji. 
 

 
Informacje stanowią załączniki nr 16-17 do protokołu.  
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Ad. 6. Informację dotyczącą sprawy związanej 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 drzewa 
wskazanego w poz. 2 (jesion pensylwański). 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 


