
Protokół Nr 146/22 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 26 sierpnia 2022 r. w godzinach 1435– 1540 

w formie wideokonferencji 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

4. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

5. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

6. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 

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

                                                           Społecznych 

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

9. Mariusz Mieszek     –  wz. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców – p.o. dyr. Biura Organizacji 

            Urzędu 

10. Ewa Jasińska     –  wz. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

               i Kultury – dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej 

11. Adam Komorowski    –  wz. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                   Majątkiem – p.o. dyr. Wydziału Dysponowania 

            Mieniem        

12. Katarzyna Kowalska     –  wz. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju  

             – z-ca dr. Wydziału ds. Zarzadzania Projektami 

13. Agnieszka Dyśko     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta  

14. Tomasz Głuszczak    –  Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

              i Kontroli 

15. Sylwia Jakiel      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 

16. Elżbieta Staszyńska     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

17. Katarzyna Korowczyk     –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

 
 
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 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

„Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce; 

 

  2/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu 

    zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi”; 

 



2 

 

  3/ wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonej w Łodzi 

  przy ul. Lubelskiej bez numeru oraz określenia zasad objęcia udziałów przez  

   Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do 

  Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 

    odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego; 

 

  4/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych 

    przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi  

    – osiedli. 

 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 

   gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego bez numeru, 

   stanowiącej własność Miasta Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym osoby 

   prawnej; 

 

  2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

      Łodzi położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej 

     do terenów kolejowych. 

 

3. Sprawy różne. 

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

 

– dyr. Centrum Świadczeń Socjalnych Agnieszka Łukasik w sprawie: 

 

 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

„Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce; 

 

–  z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Kowalski w sprawie: 

 

 2/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu 

    zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi”; 

 

–  p.o. dyr. Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewa Mereć w sprawie: 

 

 3/ wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonej w Łodzi 

             przy ul. Lubelskiej bez numeru oraz określenia zasad objęcia udziałów przez  

        Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do 

             Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 

              odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego; 
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– dyr. Biura Aktywności Miejskiej Katarzyna Dyzio w sprawie: 

 

 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych 

    przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi  

    – osiedli. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.3. Pani Prezydent zwróciła uwagę na 

konieczność pozostawienia drzew rosnących przy ul. Lubelskiej bez numeru w związku  

z planami inwestycyjnymi na tym terenie. 

 

  

 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu. 

 

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 

 

1/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 

   gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego bez numeru, 

   stanowiącej własność Miasta Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym osoby 

   prawnej; 

 

– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Paulina Górska w sprawie: 

  

2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

  Łodzi położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej 

  do terenów kolejowych. 

   

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu jedynie projekt przedstawiony w ppkt. 2.2. 

Jednocześnie Pani Prezydent podkreśliła, że w przypadku wszelkich inwestycji związanych 

z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, należy podejmować 

działania umożliwiające poprowadzenie ich pod ziemią.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła ustalenie, 

kiedy była waloryzowana opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy 

ul. Stefana Żeromskiego bez numeru, a następnie ponowne przedstawienie ww. projektu 

zarządzenia. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
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Ad. 3. Sprawy rożne. 

 

 Prezydent Miasta Hanna Zdanowska zwróciła szczególną uwagę na konieczność 

terminowego procedowania wszelkich spraw, w tym głównie odpowiedzi na interpelacje  

i zapytania radnych Rady Miejskiej w Łodzi. Projekty odpowiedzi powinny być przedkładane 

osobom je podpisującym w takim czasie, aby mogły one się z nimi zapoznać, wnieść 

ewentualne uwagi i aby – po naniesieniu ewentualnej korekty – termin podpisania i udzielenia 

odpowiedzi został zachowany. 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


