
Protokół Nr 3/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 21 grudnia 2018 r. w godzinach 1430– 1515  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Wojciech Rosicki - Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
4. Tomasz Jakubiec - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
5. Robert Kowalik - p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej  

i Zieleni 
6. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
7. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej  

i Kultury 
8. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
9. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
10. Wojciech Barczyński - p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego 
11. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-  

Administracyjnego 
12. Marcin Masłowski - Dyrektora Biura Rzecznika Prasowego i Nowych 

Mediów 
 

 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyli: 
w godz. 1430– 1505   – Hanna Zdanowska – Prezydent  Miasta 
w godz. 1505– 1515  –  Wojciech Rosicki – Wiceprezydent 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/ przyjęcia programu osłonowego „Szczególne zasady dożywiania dzieci i uczniów” na 

lata 2019-2023; 
 
3/ określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 
4/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta 

Łodzi. 
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2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych 

do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym 
określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
3. Informacja dotycząca wycinki drzew na obiektach administrowanych przez MOSiR 

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

oświatowych. 
 

 
Ad. 1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- kierownik w Wydziale Kultury Liliana Andrzejczak w sprawie: 

 
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. 

dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź; 
 
- z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Jaszczak w sprawach: 

 
2/ przyjęcia programu osłonowego „Szczególne zasady dożywiania dzieci i uczniów” na 

lata 2019-2023; 
 
3/ określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 
4/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla 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.  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi  w sprawie rozpatrzenia uwag 

złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”  
w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla 
których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przedstawił dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert 
Warsza.  
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Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

 
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 3. Informację dotyczącą wycinki drzew na obiektach administrowanych przez MOSiR 

Łódź przedstawiła z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Iwona 
Safjanowska. 

 

 
Wiceprezydent Wojciech Rosicki przyjął informację i wyraził zgodę na usunięcie wskazanych 
drzew rosnących na terenie pływalni „Wodny Raj” oraz obiektu rekreacyjnego „Arturówek”. 
Odnośnie do drzew rosnących na terenie obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” oraz 
obiektu sportowego „Potokowa” Wiceprezydent polecił przeprowadzenie prac 
pielęgnacyjnych. 
Ponadto Wiceprezydent polecił stosowanie jednolitego sposobu opisywania drzew, o których 
usunięcie wnioskuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Ad. 4. Informację w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek 

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

 
Wiceprezydent Wojciech Rosicki przyjął informację i nie wyraził zgody na usunięcie 
wskazanych drzew. Jednocześnie polecił przekazanie asystentce Wiceprezydenta informacji 
niezbędnych do zorganizowania w pierwszej połowie stycznia 2019 r. spotkania w sprawie 
oceny możliwości wybudowania – bez konieczności usuwania drzew – drogi przeciwpożarowej 
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Dziewanny 24. 
 

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

 
Posiedzeniu przewodniczyli: 

 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 
 
 

Wojciech ROSICKI 
Wiceprezydent Miasta 


