
Protokół Nr 69/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 20 listopada 2020 r. w godzinach 1405– 1550  

w formie wideokonferencji 

 

 

W posiedzeniu Kolegium 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. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

9. Robert Kowalik  - Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego 

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

i Kultury 

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

12. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

13. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 

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

i Obsługi Mieszkańców  

15. Michał Fisiak - p.o. Dyrektora Departamentu Finansów Publicznych 

16. Adam Komorowski - p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem 

17. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

18. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 

19. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 

20. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego 

21. Marcin Masłowski - Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

Miasta 

22. Aleksandra Hac - p.o. kierownika w Biurze 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. Informacja dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi. 
 



 
2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

1/   przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu jego opracowania; 

 
2/ zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 
 
3/ zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów; 
 
4/ ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź; 
 
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  
i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa. 

 
3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 
1/   skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Wierzbowej 44A; 
 
2/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, nieruchomości położonej 

w Łodzi przy ulicy Sebastiana Felsztyńskiego 16A, na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu. 

 
4. Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: 
 

1/ Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie rozpatrzenia uwag 
złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego  
i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej; 

 

2/ Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 

 

a/  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 

Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od 

planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej;  

 

b/  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 

Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka 

Sienkiewicza; 

 



c/    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima  

i Henryka Sienkiewicza; 

 

d/    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania 

ulic Milionowej i Sosnowej. 

 

5. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenie 

placówek oświatowych. 

 

6. Informacja o planowanej wycince drzew w ramach realizowanej przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich inwestycji pn. „Modernizacja zajezdni tramwajowej 

„Chocianowice”. 
 

 

Ad. 1.  Informację dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi 

przedstawili dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak oraz z-ca dyr. Biura 

Architekta Miasta Magdalena Talar-Wiśniewska. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła dokonanie zmiany wskaźnika 

miejsc parkingowych dla mieszkalnictwa w Centralnej części Strefy Wielkomiejskiej  

z 0,7 na 0,5, a następnie – po opatrzeniu projektu uchwały właściwymi parafami  

– skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

 
 
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 
 

Ad. 2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 

 
- dyr. Biura Strategii Miasta Tomasz Jakubiec w sprawie: 

 
1/   przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu jego opracowania; 

 
- dyr. Wydziału Sportu Marek Kondraciuk w sprawach: 

 
2/ zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 
 
3/ zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki w sprawach: 
 

4/ ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 



5/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  
i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

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

w sprawie: 
 

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

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

w konsultacji z Wydziałem Prawnym zmian w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem  

przyjętego w nim nazewnictwa.  

Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 2.4 i 2.5 Pani Prezydent poleciła 

dokonanie – zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas posiedzenia Kolegium oraz  

w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta – zmian w załącznikach oraz uzasadnieniach do 

projektów. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła: 

- Dyrektorom: Zarządu Dróg i Transportu oraz Zarządu Inwestycji Miejskich – w związku  

z procedowaniem zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na 

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – przedstawienie wyjaśnień w sprawie 

przyczyn niepoinformowania Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości o wydanym 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na nieruchomości przy ul. płk. Jana 

Kilińskiego 81. 

- Skarbnikowi Miasta – ustalenie, czy wojewoda łódzki przyznawał dotacje na zapłacenie 

podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na 

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. 

 
 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 2-7 do protokołu. 

 
 

Ad. 3.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawie: 
 

1/   skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Wierzbowej 44A; 

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

2/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ulicy Sebastiana Felsztyńskiego 16A, na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu. 

 



 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 8-9 do protokołu. 
 
 
Ad. 4.  Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawiła z-ca dyr. Miejskiej 

Pracowni Urbanistycznej Aneta Tomczak. 
 

1/ Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie rozpatrzenia uwag 
złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego  
i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej; 

 

2/  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 

 

a/  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 

Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od 

planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej;  

 

b/  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 

Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka 

Sienkiewicza; 

 

c/    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima  

i Henryka Sienkiewicza; 

 

d/    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania 

ulic Milionowej i Sosnowej. 
 

 

Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał, z wyjątkiem projektu 

przedstawionego w ppkt. 4.2c i poleciła skierować je pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

Jednocześnie Pani Prezydent poleciła przygotowanie propozycji zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka 

Sienkiewicza dla terenu, który dotychczas nie był objęty zmianami tego planu. 

 
 
Projekt zarządzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki nr 10-14 do protokołu. 
 



 
Ad. 5.  Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

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

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew, z wyjątkiem drzew opisanych w poz. 12-14 załącznika.  

Ponadto Pani Prezydent poleciła przedstawienie informacji w sprawie wynajmu 

pomieszczeń w budynkach usytuowanych na terenie Technikum nr 3 przy ul. Kilińskiego 

159/163.  

 
 
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. 6.  Informację o planowanej wycince drzew w ramach realizowanej przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich inwestycji pn. „Modernizacja zajezdni tramwajowej 
„Chocianowice” przedstawiła p.o. z-cy dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Iwona 
Renata Zatorska-Sytyk. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 
 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczyła: 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

    Prezydent Miasta 


