
Protokół Nr 53/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 5 czerwca 2020 r. w godzinach: 1410 – 1535 

w formie wideokonferencji 
 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

4. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 

5. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

6. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 

7. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej 

8. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 

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

10. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 

11. Maciej Riemer      –  p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu 

12. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

13. Małgorzata Wojtczak    –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

14. Wojciech Barczyński     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

15. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora 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 ustalenia zasad przyznawania stypendiów 

Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów 
uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”; 

 
 2/  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9; 
 
 3/  przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie  

w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej; 
 
 4/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach Moryca Welta bez numeru, Janowskiej bez numeru  
i Transmisyjnej bez numeru; 
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 5/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ul. Heleny 3/5 i 7; 

 
 6/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 2/4; 
 
 7/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Kopernika 47; 
 
 8/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Wydawniczej 19 i Wydawniczej bez numeru; 
 
 9/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Wydmowej 19; 
 
 10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicach: Szczecińskiej 106 i 108 oraz Skibowej 4; 
 
 11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 41; 
 
 12/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic: 
Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej; 

 
 13/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner 
wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od 
ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta; 

 
 14/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 
Rokicińskiej i Transmisyjnej oraz terenów kolejowych; 

 
 15/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 
Rokicińskiej i Malowniczej oraz terenów kolejowych. 

 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią 

osiedla Radogoszcz; 

 

2/ zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi; 

 

3/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej 

w Łodzi przy al. marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru, na rzecz 

właściciela nieruchomości przyległej oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
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– dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawie: 
   
 1/   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów 

Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów 
uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”; 

 
– p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Szymon Kostrzewski w sprawie: 
   
 2/   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9; 
 
– z-ca dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Iwona Iwanicka w sprawie: 
   
 3/   przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie  

w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej; 
 
– z-ca dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Agnieszka Graszka  

w sprawach: 
 
 4/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach Moryca Welta bez numeru, Janowskiej bez numeru  
i Transmisyjnej bez numeru; 

 
 5/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Heleny 3/5 i 7; 
 
 6/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 2/4; 
 
 7/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Kopernika 47; 
 
 8/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Wydawniczej 19 i Wydawniczej bez numeru; 
 
 9/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Wydmowej 19; 
 
 10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicach: Szczecińskiej 106 i 108 oraz Skibowej 4; 
 
 11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 41; 
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 
 
 12/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic: 
Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej; 

 
 13/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner 
wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od 
ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta; 
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 14/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 
Rokicińskiej i Transmisyjnej oraz terenów kolejowych; 

 
 15/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 
   Rokicińskiej i Malowniczej oraz terenów kolejowych. 

   

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.03., odnośnie do 

którego Pani Prezydent poleciła jego ponowne przedstawienie z uwzględnieniem uwag 

zgłoszonych podczas posiedzenia Kolegium. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.08. Pani Prezydent poleciła 

przedstawienie przed dniem 24 czerwca 2020 r. wyceny nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ul. Wydawniczej 19 i Wydawniczej bez numeru wraz z ww. projektem uchwały. 

Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt.: 1.05., 1.08. oraz 1.11 Pani Prezydent 

zaakceptowała autopoprawki zgłoszone przez Dyrektora Wydziału do uzasadnień ww. 

projektów uchwał. 

  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-15 do protokołu. 

 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 

 
 1/  rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  
  miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią  
   osiedla Radogoszcz; 

  
2/ zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi; 

  

– z-ca dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Agnieszka Graszka, 

dyr. Departamentu Gospodarowania Majątkiem Michał Chmielewski  

oraz dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawie: 

  

3/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej 

w Łodzi przy al. marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru, na rzecz 

właściciela nieruchomości przyległej oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 

Wydziału Prawnego oraz radcy prawnemu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

przedstawienie na następnym posiedzeniu Kolegium analizy dotyczącej funkcjonowania  

w centrum miasta miejsc skupu złomu wraz z rozwiązaniem pozwalającym na zaprzestanie 

prowadzenia tego typu działalności w tym obszarze.  
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Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła wydzielanie 

działek w sposób umożliwiający ustalanie jednolitej szerokości pasów drogowych.  

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 16-18 do protokołu. 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 

 

 

 

 


