
Protokół Nr 128/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 1 czerwca 2018 r. 
w godzinach: 1415 – 1435 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
3. Tomasz Jakubiec      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
4. Marek Kondraciuk     –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
5. Adam Komorowski    –  p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem 
6. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
7. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
8. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
9. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Marcin Górski       –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
11. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora 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/  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat 

nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 
Srebrzyńskiej bez numeru i Konstantynowskiej 3A; 

 
 2/  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich 

wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie; 
 
 3/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, 
oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer: 140/31, 140/23, 141/16, 141/20  
i 138/14; 

 
 4/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, 
oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer 140/32 i 138/15; 

 
 5/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie W-34 jako 
działki numer: 138/16, 139/4 i 138/18; 

 
 6/  połączenia Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2  

z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42  
w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2  
i nadania statutu. 
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2. Informacja dotycząca sprawy związanej z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Eryk Rawicki w sprawie: 
  
 1/  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat 

nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 
Srebrzyńskiej bez numeru i Konstantynowskiej 3A; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 

Sobańska w sprawach: 
 
 2/  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich 

wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie; 
 
 3/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, 
oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer: 140/31, 140/23, 141/16, 141/20  
i 138/14; 

 
 4/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, 
oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer 140/32 i 138/15; 

 
 5/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie W-34 jako 
działki numer: 138/16, 139/4 i 138/18; 

 
– dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawie: 
 
 6/  połączenia Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2  

z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42  
w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2  
i nadania statutu. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 6 do protokołu. 
 
Ad. 2. Informację dotyczącą sprawy związanej z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Agnieszka Dobrucka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i wyraziła zgodę na podjęcie działań 
związanych z usuwaniem drzew w przypadkach rekomendowanych przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej.  
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła zorganizowanie spotkania z przedstawicielami 
Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie”, które zwróciło się do Miasta z wnioskiem w sprawie 
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wycięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Pojezierskiej 45/51 celem 
wypracowania rozwiązania w kwestii zagospodarowania tego obszaru w sposób 
umożliwiający pozostawienie rosnących na nim zdrowych drzew. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
  
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 


