
Protokół Nr 97/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 29 września 2017 r. 
w godzinach: 1430 – 1510 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Wojciech Rosicki     –  Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
4. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta  
5. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
6. Tomasz Jakubiec     –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
7. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
8. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
9. Marcin Górski     –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
10. Witold Fontner   –  Zastępca Dyrektora Wydziału  

       Organizacyjno-Administracyjnego 
11. 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. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie: 
 
 1/  połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwach Dom 

Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi i Dom Dziennego 
Pobytu Nr 2 w Łodzi. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 
183, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-9 jako działka 
numer 39, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie 
wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich 
wykazów. 

 
3. Informacja w sprawie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez 

Miasto Łódź prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi, przy  
ul. Spartakusa, w obrębie W-9, oznaczonej jako działka o numerze 550/15 
przeznaczonej pod drogę publiczną wraz z projektem zarządzenia w sprawie 
wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez 
Miasto Łódź, prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Spartakusa bez numeru, oznaczonej w obrębie W-9 jako działka o numerze 
550/15, przeznaczonej pod drogę publiczną. 
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Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił:  

 
– p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Robert Kowalik w sprawie: 
 
 1/  połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwach Dom 

Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi i Dom Dziennego 
Pobytu Nr 2 w 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 przedstawił: 
 
– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 
 
1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 
183, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-9 jako działka 
numer 39, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu;  

 
 2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie 
wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich 
wykazów. 

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

 
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2 - 3 do protokołu. 
 
Ad.3. Informację w sprawie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto     

Łódź prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi, przy  
ul. Spartakusa, w obrębie W-9, oznaczonej jako działka o numerze 550/15 
przeznaczonej pod drogę publiczną wraz z projektem zarządzenia w sprawie 
wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez 
Miasto Łódź, prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Spartakusa bez numeru, oznaczonej w obrębie W-9 jako działka o numerze 
550/15, przeznaczonej pod drogę publiczną przedstawili z-ca dyr. Wydziału 
Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec oraz dyr. Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na wypłatę 
odszkodowania. Ponadto Pani Prezydent poleciła: 
 - Wiceprezydentowi Wojciechowi Rosickiemu i Dyrektorowi Departamentu Architektury 
 i Rozwoju - podjęcie działań mających na celu opracowanie poglądowych przekrojów dróg 
publicznych poszczególnych klas z uwzględnieniem minimalnej szerokości pasa drogowego, 
w którym zlokalizowany będzie pas zieleni oraz infrastruktura podziemna; 
- Dyrektorowi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - niezwłoczne przystąpienie do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, 
położonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, 
Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej 
zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas posiedzenia Kolegium; 
- Dyrektorowi Wydziału Dysponowania Mieniem - przedstawienie informacji dotyczącej 
długości projektowanej ulicy Bronisława Czecha, a także liczby działek prywatnych, przez 
które ma być przeprowadzona ww. ulica. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 


