
Protokół Nr 103/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 20 listopada 2017 r. 
w godzinach: 1405 – 1415 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Wojciech Rosicki       –  Wiceprezydent Miasta 
3. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
4. Marek Kondraciuk     –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
5. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
6. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
7. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
8. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
9. Marcin Górski                                –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
10. Katarzyna Korowczyk                   –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
11. Aleksandra Hac      –  Podinspektor 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. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie: 
 
 1/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania  

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi. 

  
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla 
miasta Łodzi; 

 
 2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 

zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, stanowiących 
własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-4 
jako działka nr 271, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej 
wykazu. 

  
Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił:  

 
– inspektor w Biurze Architekta Miasta Bartosz Poniatowski w sprawie: 
 
 1/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania  

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  
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oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi.  

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod 
obrady Rady Miejskiej. 
 

  
 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Kamila Kwiecińska-

Trzewikowska w sprawie: 
 

1/ zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla 
miasta Łodzi;  

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach: 
 
 2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 

zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, stanowiących 
własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-4 
jako działka nr 271, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej 
wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2-4 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 


