
  Protokół Nr 74/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 9 marca 2017 r. 
w godzinach: 1405 – 1445     

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
3. Robert Janikowski    –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
4. Luiza Staszczak-Gąsiorek    –  Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej  

                                                           i Zdrowia 
5. Tomasz Piotrowski      –  p.o. Dyrektora Departamentu Prezydenta 
6. Marek Kondraciuk      –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
7. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
8. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
9. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
11. Elżbieta Staszyńska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
12. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
13. Jolanta Baranowska    –  Inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
  
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/ określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby 
punktów; 

 
 2/ określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby 
punktów; 

  
 3/ podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 88 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Traktorowej bez numeru na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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 3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Liściastej 56/Liściastej 56 A  
i Liściastej bez numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 4/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok. 
 
3. Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 67. 
  
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– p.o. dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 
 1/ określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby 
punktów; 

 
 2/ określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby 
punktów; 

 
– p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Duszkiewicz-

Nowacka w sprawie: 
 
 3/ podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.  

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. Pani Prezydent poleciła przedstawienie, 
w terminie poprzedzającym ustalenie liczby oddziałów szkolnych, informacji na temat ilości 
zameldowanych na terenie Miasta Łodzi kandydatów do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź.  
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 3 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 88 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Traktorowej bez numeru na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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 3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Liściastej 56/Liściastej 56 A  
i Liściastej bez numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
– z-ca dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 
  
 4/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok. 
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4 - 7 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację dotyczącą nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 67 

przedstawili kierownik Oddziału ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości 
Lucyna Lenc oraz radca prawny w Wydziale Prawnym Sebastian Bohuszewicz. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Dyrektorowi Wydziału 
Prawnego oraz Kierownikowi Oddziału ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości 
stworzenie zespołu, którego zadaniem będzie przeprowadzenie negocjacji z pełnomocnikiem 
strony występującej w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 67 celem 
rozwiązania kwestii spornych. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 


