
Protokół Nr 44/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 10 listopada 2011 r. 
w godzinach: 900– 920    

 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Marek Cieślak            –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta  
2. Agnieszka Nowak       –  Wiceprezydent Miasta  
3. Krzysztof Mączkowski       –  Skarbnik Miasta 
4. Barbara Mrozowska-Nieradko      –  Sekretarz Miasta 
5. Wojciech Rosicki        –  p.o. Dyrektora Departamentu Strategii  

                                                                         i Rozwoju      
6.  Andrzej Pirek        –  p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury  

                                                                         i Lokali 
7.  Piotr Stępień        –  p.o. Dyrektora Departamentu             

                                                                         Gospodarowania Majątkiem 
8. Jacek Turczak            –  Dyrektor Biura Prawnego 
9. Małgorzata Wojtczak       –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Witold Fontner              –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału  

                                                                                    Organizacyjnego 
  
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczył: Marek Cieślak – Pierwszy Wiceprezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

 1/  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności”;  
    
 2/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji 
      personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku 
      pracy”.   
 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

 1/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
                 przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki 
                 Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów; 

 
 2/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
      przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki 
      Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz; 
 
 3/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
 4/   zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
5/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
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6/ zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek 
                organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych podległych 
                jednostek. 

. 
3. Informacja w sprawie wniosku Pełnomocnika Marszałka Województwa  
            o użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy  
            ul. Milionowej 2a. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Wydziału Edukacji Małgorzata Zwolińska w sprawach:  
 

 1/  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności”;  
    
 2/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji 
      personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku 
      pracy”.   

 
        
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Marek Cieślak zaakceptował projekty uchwał i polecił 
skierować je pod obrady Rady Miejskiej.  
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek w sprawach: 
 

1/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
                 przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki 
                 Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów; 

 
 2/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
      przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki 
      Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz; 
   

– Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski w sprawach: 
 

 3/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
 4/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
 5/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 

           6/  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek 
                organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych podległych 
                jednostek. 
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Wiceprezydentowi Markowi Cieślakowi do podpisu. 
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 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-8 do protokołu. 
 

Ad. 3.  Informację w sprawie wniosku Pełnomocnika Marszałka Województwa  
o użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy  
ul. Milionowej 2a przedstawiła p.o. dyrektora Wydziału Skarbu Państwa Elżbieta 
Filipiak. 

 
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Marek Cieślak przyjął informację i zobowiązał Dyrektora 
Wydziału Skarbu Państwa do przygotowania – celem wypracowania najkorzystniejszego 
rozwiązania w omawianej sprawie – kompleksowej informacji dotyczącej możliwości 
dysponowania nieruchomościami Miasta Łodzi i Skarbu Państwa oraz potrzeb Marszałka 
Województwa Łódzkiego związanych z realizacją powierzonych mu zadań. Wiceprezydent 
polecił przedstawienie informacji na następnym posiedzeniu Kolegium. 
  

 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

    Posiedzeniu przewodniczył 
 

 
 
                      Marek CIEŚLAK 

    Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
 
 
 


