
Protokół Nr 74/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 30 grudnia 2020 r. w godzinach 1405– 1505  

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. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 

6. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

7. Piotr Bors - Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji  

i Kultury 

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

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

Społecznych 

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

i Obsługi Mieszkańców  

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

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

13. Michał Śmiechowicz - p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego  

i Współpracy Międzynarodowej 

14. Katarzyna Kowalska - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

Projektami 

15. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

16. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

17. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 

 

 

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/   ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1  
i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2021 form i specjalności 
kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane; 

 
2/ wyłączenia Szkoły Policealnej nr 19 z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115; 
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3/ likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115; 
 
4/ zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 166 im. 19 Stycznia w Łodzi przy  

ul. Szamotulskiej 1/7. 
 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 
1/   udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 32/34 i Zarzewskiej bez numeru na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicach 
Kryształowej 14 i Rogowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie B-20 jako działki o numerach 24/17 i 36/4; 

 
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 

stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy płk. Jana 
Kilińskiego 108 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie S-6 numerami 436/1 i 462/30. 

 

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

placówek oświatowych. 
 
 

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

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

 
1/   ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1  
i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2021 form i specjalności 
kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane; 

 
2/ wyłączenia Szkoły Policealnej nr 19 z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115; 
 
3/ likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115; 
 
4/ zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 166 im. 19 Stycznia w Łodzi przy  

ul. Szamotulskiej 1/7. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4 Pani Prezydent poleciła – przed 

skierowaniem pod obrady Rady Miejskiej – dokonanie zmian w uzasadnieniu do projektu 

zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas posiedzenia Kolegium. 

 
 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu. 
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawiła: 

 
- z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

w sprawach: 
 

1/   udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 
położonych w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 32/34 i Zarzewskiej bez numeru na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicach 
Kryształowej 14 i Rogowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie B-20 jako działki o numerach 24/17 i 36/4; 

 
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 

stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy płk. Jana 
Kilińskiego 108 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie S-6 numerami 436/1 i 462/30. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego  

w ppkt. 2.3, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła przeprowadzenie z PGE 

Dystrybucja S.A. rozmów na temat planowanej zabudowy działek położonych przy  

ul. płk. Jana Kilińskiego 108 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru oraz możliwości 

usytuowania na nich urządzeń infrastruktury technicznej. 

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

właściciela nieruchomości położonej przy ul. Kryształowej … kosztami za bezumowne 

użytkowanie części działki nr … w obrębie B-20. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura Inżyniera Miasta: 

- w przypadku składania przez gestorów sieci wniosków o udostępnienie pod lokalizację 

infrastruktury przesyłowej nieruchomości będących własnością Miasta Łodzi, mogących 

stanowić ofertę inwestycyjną – uzgadnianie z wnioskodawcami możliwości zlokalizowania 

urządzeń infrastruktury technicznej na innych działkach; 

- w przypadku usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej na działkach będących 

własnością Miasta Łodzi, mogących stanowić ofertę inwestycyjną – występowanie do  

gestorów sieci o przeniesienie urządzeń na inne działki. 

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 5-7 do protokołu. 

 
 

Ad. 3.  Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 
terenie placówek oświatowych przedstawili z-ca dyr. Wydziału Edukacji 
Jarosław Pawlicki oraz dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał 
Baryła. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Edukacji zweryfikowanie stanów 

własnościowych nieruchomości, na których usytuowane są budynki placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Łódź, a następnie sukcesywne podejmowanie działań mających 



 4 

na celu zamianę ww. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na 

nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi. 

 
 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 


