
Protokół Nr 33/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 18 sierpnia 2011 r. 
w godzinach 905– 950 

 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 
   1. Hanna Zdanowska   - Prezydent Miasta 
   2. Marek Cieślak    - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
   3. Krzysztof Piątkowski   - Wiceprezydent Miasta 
   4. Krzysztof Mączkowski   - Skarbnik Miasta 
   5. Barbara Mrozowska-Nieradko  - Sekretarz Miasta 
   6. Andrzej Pirek    - p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Lokali 
   7. Wojciech Rosicki   - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
   8. Piotr Stępień    - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
   9. Jacek Turczak    - Dyrektor Biura Prawnego 
  10. Małgorzata Wojtczak   - Dyrektor Wydziału Budżetu 
  11. Michał Chmielewski   - p.o. z-cy Dyrektora Biura Prezydenta 
  12. Witold Fontner    - p.o. z-cy 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. Projekt uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:  

    1/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania 
przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu           
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:  

1/ skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ulicy Piotrkowskiej 129 i 131; 

2/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. 

3/ określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do        
al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego. 
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3. Wniosek dotyczący działań związanych z przeprowadzeniem warsztatów 
urbanistycznych zatytułowanych „Zszywanie miasta” dla obszaru ograniczonego 
ulicami: Piotrkowską, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima. 

 
4. Informacja dotycząca postępowania zmierzającego do zbycia na rzecz najemcy,               

w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Brzoskwiniowej 26, 
oznaczonej w obrębie B-7 jako działka ewidencyjna 131, o powierzchni 1031 m2. 

 
 
Ad.1. Projekt uchwały Rady Miejskiej przedstawiła:  
 
 
- dyrektor Wydziału Edukacji Małgorzata Zwolińska w sprawie:  
 
    1/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu           
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod obrady   
Rady Miejskiej. Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura Prawnego zapoznanie się       
z dokumentami dotyczącymi nieprawidłowości mających miejsce przy wykorzystywaniu przez 
szkoły niepubliczne dotacji na ucznia, celem dokonania ich oceny pod kątem zasadności 
skierowania sprawy do prokuratury.  
 
 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Ad.2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

- dyrektor Wydziału Geodezji Wojciech Dyakowski w sprawie:  

1/ skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ulicy Piotrkowskiej 129 i 131; 

- dyrektor Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie:  

2/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. 

- z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Kalisz w sprawie: 
 
  3/ określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do        

al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego. 
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Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je Prezydent 
Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

 

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2-4 do protokołu.  
 

Ad.3. Wniosek  dotyczący działań  związanych  z przeprowadzeniem  warsztatów 
urbanistycznych zatytułowanych „Zszywanie miasta” dla obszaru ograniczonego 
ulicami: Piotrkowską, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima przedstawił dyrektor 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek. 

 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała wniosek.  
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Marek Cieślak polecił skorelowanie celu warsztatów                 
z założeniami Projektu Nowego Centrum Łodzi oraz dostosowanie terminu ich przebiegu do 
terminu pobytu w Łodzi Daniela Libeskinda, który zadeklarował zaangażowanie się w jego 
budowę.  
 
 
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 

 
Ad.4. Informację dotyczącą postępowania zmierzającego do zbycia na rzecz najemcy,               

w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Brzoskwiniowej 26, 
oznaczonej w obrębie B-7 jako działka ewidencyjna 131, o powierzchni 1031 m2 
przedstawił dyrektor Wydziału Geodezji Wojciech Dyakowski. 

 

  
  Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację i podjęła decyzję, że zbycie nieruchomości  

przy ul. Brzoskwiniowej 26 na rzecz najemcy może nastąpić jedynie w drodze sprzedaży              
i przeniesienia prawa własności. Pani Prezydent nie wyraziła zgody na oddanie nieruchomości   
w użytkowanie wieczyste. Zobowiązała także Wydział Geodezji do pisemnego powiadomienia 
zainteresowanego o podjętej decyzji.  

 
 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.  
 
 
        Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 

           Hanna ZDANOWSKA 
           Prezydent Miasta 


