
Protokół Nr 47/16 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 18 lipca 2016 r. w godzinach 1420– 1500. 
 
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Tomasz Trela  - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Robert Janikowski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
4. Michał Chmielewski - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi  

i Administracji 
5. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
6. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
7. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
8. 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.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie: 
 

1/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, 
w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej. 

 
 

2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, 
Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława Warneńczyka; 

 
2/ nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr …, położonego w Łodzi przy  

ul. Wschodniej 38, stanowiącego własność osób fizycznych; 
 
3/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, stanowiącego własność 
osób fizycznych; 
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4/  nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego  
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, stanowiącego własność 
osób fizycznych; 

 
5/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
6/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
7/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
8/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
 

 
Ad. 1.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił: 

 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 

1/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, 
w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej. 

 

 
Prezydent Hanna Zdanowska nie zaakceptowała projektu uchwały i poleciła 
przedstawienie informacji w sprawie możliwości przeniesienia ulicy przecinającej teren 
dawnych Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Feniks” przy ul. Brzezińskiej na 
zaplecze centrum handlowego M1. 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, 
Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława Warneńczyka; 

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

Sobańska w sprawach: 
 

2/ nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr …, położonego w Łodzi przy  
ul. Wschodniej 38, stanowiącego własność osób fizycznych; 

 
3/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, stanowiącego własność 
osób fizycznych; 
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4/  nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego  
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, stanowiącego własność 
osób fizycznych; 

 
- dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawach: 
 

5/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
6/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
7/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
8/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
 

 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego  
w ppkt. 2.1, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu 
Gospodarowania Majątkiem – w związku z pracami nad sporządzeniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej  
i Króla Władysława Warneńczyka – przedstawienie do dnia 21 lipca 2016 r. informacji  
w sprawie ewentualnych zobowiązań Miasta związanych z uchwaleniem ww. planu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła przedstawienie 
informacji w sprawie wytypowania lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku 
położonym przy ul. Wschodniej 38, będących własnością osób fizycznych, do nabycia 
przez Miasto.  
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości – w związku z planowanym nabyciem przez Miasto lokalu mieszkalnego 
usytuowanego w budynku położonym przy ul. Gdańskiej 11, którego właściciel zmarł – 
podjęcie czynności mających na celu wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia 
spadku przez spadkobiercę właściciela ww. lokalu. 
  

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2-9 do protokołu.  
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


