
Protokół Nr 8/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 7 lutego 2019 r. 
w godzinach: 1405 – 1520 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Wojciech Rosicki     –  Wiceprezydent Miasta 
3. Adam Wieczorek     –  Wiceprezydent Miasta 
4. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
6. Tomasz Jakubiec      –  Dyrektor Departamentu Prezydenta 
7. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
8. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

                                                           i Sportu 
9. Robert Kowalik      –  p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej  

                                                           i Zieleni 
10. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
11. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
12. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
13. Wojciech Barczyński      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego 
14. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
15. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura 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/ włączenia Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy  

ul. Piotra Czajkowskiego 14 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 
przy ul. Piotra Czajkowskiego 14; 

 
 2/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź; 
 
 3/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze 

rewitalizacji”; 
 
 4/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Mój biznes – wsparcie 

przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”; 
 
 5/    wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 6/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 7/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
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 8/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 9/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 10/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 11/ ustanowienia pomników przyrody; 
 
 12/ zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody; 
 
 13/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik 

przyrody; 
 
 14/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, 

nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Milionowej 
84b i 84c. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Telefonicznej 15/17, 
Telefonicznej bez numeru i Patrice Lumumby bez numeru na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Władysława Broniewskiego 54/56 
i Władysława Broniewskiego bez numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
3/ ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2019 r. dotacji celowych z budżetu 

miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 
realizowane na terenie miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 1U usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy ks. abp. Jana Pawła Woronicza 5D-5I, 
stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z prawem użytkowania wieczystego 
gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 2U usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy Bednarskiej 16/18, stanowiącego własność Miasta 
Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu. 

 
3. Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:  
 
 1/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 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. 

 
 2/  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi zmieniającego zarządzenie  

  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu 
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  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/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 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. 

 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki w sprawach: 
 
 1/ włączenia Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy  

ul. Piotra Czajkowskiego 14 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 
przy ul. Piotra Czajkowskiego 14; 

 
 2/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź; 
 
– z-ca dyr. Biura Strategii Miasta Sławomir Granatowski w sprawach: 
 
 3/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze 

rewitalizacji”; 
 
 4/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Mój biznes – wsparcie 

przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”; 
 
– z-ca dyr. Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

Marcin Derengowski  w sprawach: 
 

5/    wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 6/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 7/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 8/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 9/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 10/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
– dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawach: 
 
 11/ ustanowienia pomników przyrody; 
 
 12/ zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody; 
 
 13/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik 

przyrody; 
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– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 
  

14/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, 
nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Milionowej 
84b i 84c. 

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

  
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-14 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka  

w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Telefonicznej 15/17, 
Telefonicznej bez numeru i Patrice Lumumby bez numeru na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
  nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Władysława Broniewskiego 54/56 
      i Władysława Broniewskiego bez numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich 
  wykazu; 

  
– dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawie: 
 

3/ ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2019 r. dotacji celowych z budżetu 
miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 
realizowane na terenie miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach: 
 

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 1U usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy ks. abp. Jana Pawła Woronicza 5D-5I, 
stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z prawem użytkowania wieczystego 
gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 2U usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy Bednarskiej 16/18, stanowiącego własność Miasta 
Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła wprowadzenie 
do jego treści – po uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Prawnego – jednoznacznych 
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zapisów wskazujących kolejność udzielania dotacji podmiotom ubiegającym się o ich 
przyznanie w przypadku rezygnacji przez wcześniej wskazanych beneficjentów, a następnie 
przedstawienie ww. projektu do podpisu. 
 

  
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 15-19 do protokołu. 
 
 
Ad. 3. Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawił dyr. Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej Robert Warsza: 
 
 1/ Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 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. 

 
 2/  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi zmieniającego zarządzenie  

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/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 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. 

 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować go 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

  
Projekty uchwał oraz projekt zarządzenia stanowią załączniki nr 20-22 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 


