
Protokół Nr 21/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 12 maja 2011 r.  
w godzinach 915 – 1020 

 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska  - Prezydent Miasta 
2. Marek Cieślak - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
6. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
7. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
8. Halszka Karolewska - Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta 
9. Małgorzata Wojtczak  - Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Elżbieta Twardowska  - Dyrektor Biura Kontroli i Skarg 
11. Jacek Turczak - Dyrektor Biura Prawnego 
12. Katarzyna Korowczyk - p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 

 
 

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 zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz 
pabianickim; 

 
2/ stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg 

publicznych na terenie miasta Łodzi; 
 
3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Narutowicza 48. 
 
 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Radwańskiej 32/34 i  ul. Radwańskiej 36 oraz ogłoszenia ich wykazu; 
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2/ przeznaczenia do  sprzedaży,  w drodze  ustnego  przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Cegielnianej 19 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej bez numeru na okres do  
3 miesięcy; 

 
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości oraz części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Papierniczej 7 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowego 

posiadacza, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy  
ul. Solankowej 2 stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/ nabycia wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego w budynku przy 

ul. Nawrot 34, stanowiącego własność osoby fizycznej; 
 
7/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 
 
 

3. Informacja o stanie realizacji inwestycji Wydziału Edukacji. 
 
 
4.  Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXX/1348/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2010. 

 
 
 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej przedstawili: 

 

- dyr. Wydziału Edukacji Małgorzata Zwolińska w sprawie: 

 
1/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz 

pabianickim; 
 
 

- dyr. Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Pacholski w sprawie: 

 
2/ stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg 

publicznych na terenie miasta Łodzi; 
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- p.o. z-cy dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Elżbieta Filipiak w sprawie: 

 

3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Narutowicza 48. 

 

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

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu.  
 
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 

- p.o. z-cy dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Elżbieta Filipiak w sprawie: 

 
1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ul. Radwańskiej 32/34 i  ul. Radwańskiej 36 oraz ogłoszenia ich wykazu; 
 

-   p.o. z-cy dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak w sprawach: 

 
2/ przeznaczenia  do  sprzedaży,  w drodze  ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Cegielnianej 19 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej bez numeru na okres do  
3 miesięcy; 

 
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości oraz części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Papierniczej 7 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
-   z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana Walentkiewicz-

Gustowska w sprawie: 

 
5/ przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowego 

posiadacza, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy  
ul. Solankowej 2 stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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-  z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Izabela Dobrzańska-

Śmigielska w sprawie: 

 
6/  nabycia wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego w budynku przy 

ul. Nawrot 34, stanowiącego własność osoby fizycznej; 
 

-  dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 

 

7/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 
 

 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego  
w ppkt. 2.1, który – z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń w kwestii 
pozostawienia we władaniu miasta działek nr 46/2 i 47/5, położonych w Łodzi przy 
ul. Radwańskiej 32/34 i ul. Radwańskiej 36 jako rezerwy pod przyszłą rozbudowę lub 
modernizację skrzyżowania ul. Radwańskiej i Al. Politechniki – będzie rozpatrywany na 
następnym posiedzeniu Kolegium w obecności dyrektora Zarządu Dróg i Transportu. 
 

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4-10 do protokołu.  
 
 
 
Ad. 3.  Informację o stanie realizacji inwestycji Wydziału Edukacji przedstawiła  

dyr. Wydziału Edukacji Małgorzata Zwolińska. 
 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła dyrektorowi Wydziału Edukacji 
przedstawienie w ciągu miesiąca harmonogramu działań związanych z przeprowadzeniem 
potrzebnych prac remontowych we wszystkich placówkach edukacyjnych na terenie miasta 
Łodzi. Pani Prezydent poleciła również rozpatrzenie możliwości powierzenia Łódzkiemu 
Zakładowi Usług Komunalnych wykonania prac remontowych w placówkach, w których 
istnieje zagrożenie niewykonania planowanych remontów do końca sierpnia br.  
Ponadto Pani Prezydent poleciła dyrektorowi Biura Prawnego wypracowanie wspólnie 
z Wydziałem Zamówień Publicznych sposobu eliminacji nierzetelnych firm przystępujących 
do przetargów na wykonanie prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych. 
 

 
 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXX/1348/09 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010 przedstawiły z-ca dyr. 
Wydziału Zdrowia Publicznego Małgorzata Marek oraz kier. w Wydziale 
Zdrowia Publicznego Elżbieta Rosochacka. 

 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła sprawozdanie. 
 

 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

 
Posiedzeniu przewodniczyła: 

 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 


