
Protokół Nr 101/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 27 października 2017 r. 
w godzinach: 1405 – 1445 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta 
2. Tomasz Trela     –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
4. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta  
5.  Luiza Staszczak-Gąsiorek   –  Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej  

            i Kultury 
6. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
7. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
8. Elżbieta Staszyńska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
9. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Ireneusz Wosik     –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
11. Witold Fontner   –  Zastępca Dyrektora Wydziału  

       Organizacyjno-Administracyjnego 
12. Marcin Masłowski   –  Dyrektor Biura 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/  zmieniająca uchwałę w sprawie 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/   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi 

oraz określenia granic ich obwodów; 
 

 3/   zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana 
Kilińskiego 159/163; 

 
 4/   zamiaru likwidacji LVIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych 

Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy  
ul. Siedleckiej 7/21; 

 
 5/  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen nieruchomości położonych  

w Gminie Pabianice, w pasie drogi ul. Okołowickiej; 
 
 6/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach: Dolnej 34, Łagiewnickiej 50 i Łagiewnickiej bez numeru. 
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2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
położonej w Gościmowicach Drugich 62 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

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

położonej w Łodzi przy ulicy Chocianowickiej 106 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogniskowej bez numeru na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/    przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 144, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu. 

 
3. Informacja w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia szkół poszczególnych typów w związku z reformą 
oświaty. 

 
4. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– p.o. dyr. Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Olczak w sprawie: 
 
 1/  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na realizację 
zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
w Łodzi; 

 
– p.o. dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 
 2/   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi 

oraz określenia granic ich obwodów; 
 

3/   zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana 
Kilińskiego 159/163; 

 
4/   zamiaru likwidacji LVIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych 

Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy  
ul. Siedleckiej 7/21; 

 
– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 
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5/  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen nieruchomości położonych  
 w Gminie Pabianice, w pasie drogi ul. Okołowickiej; 

 
6/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach: Dolnej 34, Łagiewnickiej 50 i Łagiewnickiej bez numeru. 
 

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

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 6 do protokołu. 
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka  

w sprawach: 
 
1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonej w Gościmowicach Drugich 62 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

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

położonej w Łodzi przy ulicy Chocianowickiej 106 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogniskowej bez numeru na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 144, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu. 

 
 
 
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 Wydziału Prawnego - podjęcie działań mających na celu ustalenie trybu 
postępowania w sprawie zmiany przebiegu służebności przesyłu na terenie 
ww. nieruchomości; 
- Dyrektorowi Wydziału Dysponowania Mieniem - przedstawienie na najbliższym 
posiedzeniu Kolegium przy udziale przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej: 
1) propozycji regulacji prawnych dotyczących parametrów pasów ochronnych dla 

infrastruktury przesyłowej; 
2)  informacji w sprawie przyczyn, z powodu których na nieruchomości położonej 

w Gościmowicach Drugich 62 szerokość pasów ochronnych jest niezgodna
z wcześniejszymi ustaleniami. 
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Ponadto Pani Prezydent poleciła - po dokonaniu zmiany przebiegu służebności przesyłu na 
terenie ww. nieruchomości - podjęcie działań mających na celu jej sprzedaż. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w pptk. 2.4. Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 
Wydziału Dysponowania Mieniem oraz Asystentowi Prezydenta Miasta zorganizowanie 
spotkania z udziałem przedstawicieli Biura Architekta Miasta celem omówienia planów 
inwestycyjnych związanych z przebudową ulicy Brzezińskiej, w tym planowanych 
parametrów ww. ulicy. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła podjęcie działań mających na celu sprzedaż gruntów 
rolnych znajdujących się na terenie Miasta. 
 
 

 
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 7-10 do protokołu. 
 
Ad.3. Informację w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia szkół poszczególnych typów w związku z reformą 
oświaty przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na dalsze procedowanie 
projektów uchwał. 
 

 
 Informacja stanowi załączniki nr 11 do protokołu. 

 
Ad.4. Informację dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawiła 
p.o. dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Ewelina Wróblewska. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew. 
Ponadto p.o. dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Ewelina Wróblewska poruszyła sprawę
wycięcia drzew rosnących wzdłuż ulicy Zelwerowicza. Pani Prezydent wyraziła zgodę na 
usunięcie ww. drzew, a także poleciła dokonać nasadzeń kompensacyjnych. 
 

 
         Informacja stanowi załączniki nr 12 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 


