
Protokół Nr 105/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 1 grudnia 2017 r. 
w godzinach: 1420 – 1505 

 

 

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

                                                           i Zdrowia 
5. Marek Kondraciuk     –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
6. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
7. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
8. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
9. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
10. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11. Elżbieta Staszyńska                       –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
12. Katarzyna Korowczyk                   –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
 
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 ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 

2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
Miasto Łódź; 

 
 2/  określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Łódź udziału  

w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych; 

 
 3/  zbycia przez Miasto Łódź udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia udziałów w zamian za 
wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Bionanopark Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego; 

 
 4/  przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Miasta Łodzi do roku 2025”; 
 
 5/  połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 

nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy 
Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu; 
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 6/  przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów  
i Cmentarnej; 

 
2/  nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ul. Żaglowej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej; 
 

3/  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez 
Miasto Łódź, prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Podchorążych bez numeru, oznaczonej w obrębie P-3 jako działka o numerze 
137, przeznaczonej pod drogę publiczną; 

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

położonych w Łodzi przy ulicy Maratońskiej bez numeru na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

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

położonych w Łodzi przy ulicach Łaskowice bez numeru i Sanitariuszek 42,  
a także przy rzece Ner i przy rzece Dobrzynce oraz w rejonie Chocianowic, na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Klonowej 33 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kolektywnej 4 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

położonych w Łodzi przy ul. Bolka Świdnickiego bez numeru, na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zaolziańskiej 49/Ciasnej 19a na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 
3. Informacje dotyczące spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta. 
  
4. Informacja dotycząca usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawie: 
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 1/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 

2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
Miasto Łódź;  

– p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski oraz p.o. dyr. 
Biura Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Graszka w sprawie: 

 
 2/  określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Łódź udziału  

w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych; 

   
– p.o. dyr. Biura Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Graszka w sprawie: 
 

3/ zbycia przez Miasto Łódź udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia udziałów w zamian za 
wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Bionanopark Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego; 

    
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 
 

4/ przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Miasta Łodzi do roku 2025”;  

 
– p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Robert Kowalik w sprawie: 
 

5/ połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 
nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy 
Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu;  

 
– dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej Grzegorz Justyński w sprawie: 
 
 6/  przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. 

  
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować pod 
obrady Rady Miejskiej projekty przedstawione w ppkt.: 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. oraz 1.6.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4. Pani Prezydent poleciła uaktualnienie 
jego podstawy prawnej zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Dyrektora Wydziału 
Prawnego i przedłożenie Skarbnikowi Miasta celem zaopiniowania, a następnie 
– w przypadku braku uwag – przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 6 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów  
i Cmentarnej; 
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– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 
2/  nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ul. Żaglowej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej; 
  
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

w sprawie: 
 

3/  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez 
Miasto Łódź, prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Podchorążych bez numeru, oznaczonej w obrębie P-3 jako działka o numerze 
137, przeznaczonej pod drogę publiczną; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka  

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

położonych w Łodzi przy ulicy Maratońskiej bez numeru na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

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

położonych w Łodzi przy ulicach Łaskowice bez numeru i Sanitariuszek 42,  
a także przy rzece Ner i przy rzece Dobrzynce oraz w rejonie Chocianowic, na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Klonowej 33 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kolektywnej 4 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

położonych w Łodzi przy ul. Bolka Świdnickiego bez numeru, na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zaolziańskiej 49/Ciasnej 19a na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu. 

   
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.5. Pani Prezydent poleciła ustalenie 
zapisów dotyczących sposobu zagospodarowania ww. terenów, zawartych w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Ponadto Pani 
Prezydent poleciła ustalenie wysokości stawek obowiązujących przy sprzedaży 
nieruchomości rolnych, a także czy dzierżawca nieruchomości wskazanych w projekcie 
zarządzenia byłby zainteresowany ich ewentualnym nabyciem. 
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 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 7 - 15 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informacje dotyczące spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Agnieszka Dobrucka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje i poleciła zarekomendowanie 
użytkownikowi ogródka działkowego nr 75 B zlokalizowanego na terenie Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Łagiewniki” przy ul. Przyklasztorze 20 przeprowadzenie 
niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzewa, o usunięcie którego wnioskował. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na 
terenie miasta – złożenie do Urzędu Marszałkowskiego wniosków o wydanie zezwoleń na 
usunięcie drzew rosnących w pasie ochronnym oddzielającym Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Azalia” od  domów na osiedlu „Smulsko”.  
Pani Prezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzew (3 świerków) rosnących na terenie 
ogródka działkowego nr 53 usytuowanego na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„POLANKA”. 
 

  
 Informacje stanowią załączniki nr 16 i 17 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację dotyczącą usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich 
przedstawił z-ca dyr. Zarządu Lokali Miejskich Artur Nogala. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew 
zgłoszonych przez Zarząd Lokali Miejskich. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 


