
Protokół Nr 65/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 23 października 2020 r. w godzinach: 14
10 

– 15
00

 

w formie wideokonferencji 
 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Adam Pustelnik      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

4. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

5. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 

6. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

7. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

8. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

9. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

10. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

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

             i Obsługi Mieszkańców 

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

13. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

                                                           Społecznych 

14.  Małgorzata Wojtczak    –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

15. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

16. Wojciech Barczyński     –  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/  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 
115; 

 
 2/  zapewnienia wspólnej obsługi pogotowiom opiekuńczym prowadzonym przez 

Miasto Łódź; 
 
 3/  zapewnienia wspólnej obsługi niektórym domom dziecka prowadzonym przez 

Miasto Łódź; 
 
 4/  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka dla Małych 

Dzieci w Łodzi; 
 
 5/  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu nr 1  

w Łodzi; 
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 6/  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2  

w Łodzi; 
 
 7/  utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Pogotowie Opiekuńcze nr 3 w Łodzi  

i nadania statutu; 
 
 8/  utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka „Schronienie – Lniana” 

w Łodzi i nadania statutu; 
 
 9/  utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka „Schronienie – Zbocze” 

w Łodzi i nadania statutu. 
   
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, samodzielnych  

lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy  

ul. Aleksandra 3, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie 

własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu, a także wyrażenia zgody na 

ustanowienie przez nabywcę ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 

gruntowej; 

 

2/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości i nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 

przysługujące Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód” oraz ogłoszenia 

wykazu; 

 

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 121/123, na okres do 3 miesięcy; 

 

4/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Demokratycznej bez numeru na okres do 3 lat oraz 

ogłoszenia jej wykazu. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawie: 
 

1/ zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 wchodzącej w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 
115; 

   
– z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Rydzewski w sprawach: 
   
 2/  zapewnienia wspólnej obsługi pogotowiom opiekuńczym prowadzonym przez 

Miasto Łódź; 
 
 3/  zapewnienia wspólnej obsługi niektórym domom dziecka prowadzonym przez 

Miasto Łódź; 
 
 4/  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka dla Małych 

Dzieci w Łodzi; 
 
 5/  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu nr 1  

w Łodzi; 
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 6/  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2  

w Łodzi; 
 
 7/  utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Pogotowie Opiekuńcze nr 3 w Łodzi  

i nadania statutu; 
 
 8/  utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka „Schronienie – Lniana” 

w Łodzi i nadania statutu; 
 
 9/  utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka „Schronienie – Zbocze” 

w Łodzi i nadania statutu. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej 

Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt.: 1.7., 1.8 i 1.9. Pani Prezydent poleciła  

wystąpienie w trybie pilnym do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wydanie decyzji 

w sprawach utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Pogotowie Opiekuńcze nr 3 

w Łodzi, Dom Dziecka „Schronienie – Lniana” w Łodzi oraz Dom Dziecka „Schronienie 

– Zbocze” w Łodzi. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

podjęcie działań mających na celu przyspieszenie prac remontowych lokali  

przeznaczonych dla dorosłych wychowanków domów dziecka. 

 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-9 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach: 
   

1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, samodzielnych  

lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy  

ul. Aleksandra 3, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie 

własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu, a także wyrażenia zgody na 

ustanowienie przez nabywcę ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 

gruntowej; 
 
2/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości i nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 

przysługujące Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód” oraz ogłoszenia 

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

oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawach: 
  

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 121/123, na okres do 3 miesięcy; 
 
4/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Demokratycznej bez numeru na okres do 3 lat oraz 

ogłoszenia jej wykazu. 
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Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 

je  Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych 

w ppkt. 2.2. i 2.3. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent poleciła wystąpienie do 

Zarządu Zieleni Miejskiej z wnioskiem o opinię w sprawie zapewnienia środków 

finansowych na utrzymanie terenu nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej bez 

numeru (działka nr 17/12 w obrębie B-4). 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła Dyrektorom 

Wydziału Dysponowania Mieniem oraz Biura Inżyniera Miasta ustalenie w jak  

najszybszym terminie z Zarządem Inwestycji Miejskich oraz innymi podmiotami 

zaangażowanymi w sprawę, czy wspólnota mieszkaniowa właściwa dla terenu  

sąsiadującego z nieruchomością położoną przy ul. Wólczańskiej 121/123 przeprowadziła 

remont ściany budynku graniczącego z ww. nieruchomością miejską, a następnie 

przedstawienie informacji w tym zakresie. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 10-13 do protokołu. 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 
 

 

 

 

 

 

 


