
Protokół Nr 52/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 25 maja 2020 r. w godzinach 830– 935  

w formie wideokonferencji 

 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 

2. Wojciech Rosicki - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 

4. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 

5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 

6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 

7. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

8. Piotr Bors - p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Kultury 

9. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

10. Maciej Riemer - p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu 

11. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi  

i Administracji 

12. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców 

13. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

14. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 

15. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego 

16. 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 wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do 
projektu pn. euPOLIS współfinansowanego ze Środków Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020; 

 
2/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem 

Łódzkim Wschodnim; 
 
3/ określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź; 
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4/ zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez 
jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź; 

 
5/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie 

fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego; 
 
6/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie 

fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego; 
 
7/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach: Wersalskiej 7, Juliusza 18, 20 i Juliusza bez numeru; 
 
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicach Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru; 
 
9/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Zuchów 4; 
 
10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicach: Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru; 
 
11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej 
bez numeru; 

 
12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Juliana Ejsmonda bez numeru; 
 
13/ udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze miasta Łodzi. 

 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/  ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2021 r. dotacji na wykonanie robót 

budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac 

konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na 

obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 

 

2/ rozpatrzenia wniosku złożonego w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu 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; 

 

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Tymienieckiego bez numeru, na okres do 3 lat oraz 

ogłoszenia jej wykazu; 
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4/ przeznaczenia do oddania w użyczenie Wspólnocie Mieszkaniowej przy  

ul. Bazarowej 12 nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Bazarowej 12  

i Bazarowej bez numeru oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 

 

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

 
- p.o. z-cy dyr. Biura ds. Rewitalizacji Joanna Brzezińska w sprawie: 
 

1/   zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do 
projektu pn. euPOLIS współfinansowanego ze Środków Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020; 

 
- dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 

2/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem 
Łódzkim Wschodnim; 

 
3/ określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź; 
 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez 

jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 

Sobańska w sprawach: 
 
5/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie 

fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego; 
 
6/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie 

fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego; 
 

- z-ca dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Agnieszka Graszka  
w sprawach: 

 
7/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach: Wersalskiej 7, Juliusza 18, 20 i Juliusza bez numeru; 
 
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicach Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru; 
 
9/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Zuchów 4; 
 
10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicach: Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru; 
 
11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej 
bez numeru; 
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12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  
w Łodzi przy ul. Juliana Ejsmonda bez numeru; 

 
- dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak w sprawie: 
 

13/ udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze miasta Łodzi. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej, z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.2, odnośnie do 

którego Pani Prezydent poleciła wprowadzenie we wzorze porozumienia stanowiącego 

załącznik do uzasadnienia zmian zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia 

Kolegium. 

Jednocześnie Pani Prezydent zaakceptowała autopoprawkę zgłoszoną przez Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości dotyczącą zmiany  

uzasadnienia do projektu przedstawionego w ppkt. 1.8. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej – w celu 

zabezpieczenia przed usunięciem drzew kwalifikujących się do zachowania i rosnących na 

terenach Miasta przeznaczonych do sprzedaży – podejmowanie działań mających na celu 

ustanawianie ww. drzew pomnikami przyrody. 

 

  
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-13 do protokołu. 
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 
- dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak w sprawie: 
 

1/  ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2021 r. dotacji na wykonanie robót 

budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac 

konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na 

obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 

 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 

2/ rozpatrzenia wniosku złożonego w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu 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; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka  

oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawie: 
 

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Tymienieckiego bez numeru, na okres do 3 lat oraz 

ogłoszenia jej wykazu; 
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- p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 
 

4/ przeznaczenia do oddania w użyczenie Wspólnocie Mieszkaniowej przy  

ul. Bazarowej 12 nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Bazarowej 12  

i Bazarowej bez numeru oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4 Pani Prezydent poleciła powiadomienie 

Wspólnoty Mieszkaniowej, że umowa użyczenia zostanie podpisana pod warunkiem 

rozebrania ogrodzenia usytuowanego od strony ulicy Bazarowej lub zastąpienia go 

ogrodzeniem zgodnym z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi. 

 

 

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 14-17 do protokołu. 

 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 


