
Protokół Nr 99/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 13 października 2017 r. 
w godzinach: 1410 – 1445 

 

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

            i Kultury 
5. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
6. Tomasz Jakubiec     –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
7. Michał Chmielewski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania  

  Majątkiem 
8. Marek Kondraciuk    –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
9. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Elżbieta Staszyńska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
11. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
12. Katarzyna Korowczyk   –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno- 
       Administracyjnego 
13. Jolanta Baranowska   –  Inspektor 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. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 
 1/  szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób 

zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją 
kultury; 

 
 2/   nadania statutu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; 
 
 3/   nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi; 
 
 4/  wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź wspólnego przedsięwzięcia  

pn. „STRATPLAN – System zintegrowanego zarządzania”, ubiegającego się  
o dofinansowanie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac 
rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Papierniczej 7, na okres do  
3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 
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2/ powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomościami i częścią 
nieruchomości położonymi w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka  
Jezus 56/58; 

 
3/  przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, 

położonej w Łodzi przy ulicy bez nazwy, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie B-16 jako działka nr 1/15 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/  nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonych w Łodzi przy  

ul. Dębowskiego 17, stanowiących własność osób fizycznych. 
 
3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Liściastej 87a. 
 

4. Informacje dotyczące spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 
terenie miasta. 
 

5. Wniosek o akceptację projektów strategicznych Miasta pn. „Program Edukacji 
Ogólnej” oraz „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, celem 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawach: 
 
 1/  szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób 

zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją 
kultury; 

 
 2/   nadania statutu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi; 
 
 3/   nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi; 
 
– p.o. dyr. Departamentu Architektury i Rozwoju Tomasz Jakubiec w sprawie: 
 
 4/  wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź wspólnego przedsięwzięcia  

pn. „STRATPLAN – System zintegrowanego zarządzania”, ubiegającego się  
o dofinansowanie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac 
rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. 

 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować projekty 
przedstawione w ppkt. 1.1. i 1.4. pod obrady Rady Miejskiej.  
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 4 do protokołu. 
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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 i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Papierniczej 
7, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomościami i częścią 

nieruchomości położonymi w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka  
Jezus 56/58; 

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

w sprawie: 
 
3/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, 

położonej w Łodzi przy ulicy bez nazwy, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie B-16 jako działka nr 1/15 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Małgorzata Misztela-Grzesik w sprawie: 
 
 4/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonych w Łodzi przy  

ul. Dębowskiego 17, stanowiących własność osób fizycznych. 
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

 
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 5 - 8 do protokołu. 
 
Ad.3. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łodzi      

przy ul. Liściastej 87a przedstawili p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości Marek Jóźwiak oraz  z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu 
Małgorzata Misztela-Grzesik. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła, zgodnie z rekomendacją 
zgłoszoną przez Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości, nie nabywać 
ww. nieruchomości. 
 

 
 Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Ad.4. Informacje dotyczące spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na         
terenie miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Agnieszka Dobrucka. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje i nie wyraziła zgody na usunięcie drzew, 
o których wycięcie wnioskował użytkownik działki znajdującej się na terenie Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Aster”. Odnośnie do pozostałych drzew wskazanych w informacjach 
Pani Prezydent poleciła skierować wnioski o ich usunięcie do Urzędu Marszałkowskiego. 
 

 
         Informacje stanowią załączniki nr 10-11 do protokołu. 
 
Ad.5. Wniosek o akceptację projektów strategicznych Miasta pn. „Program Edukacji 

Ogólnej” oraz „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, celem 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawił p.o. dyr. Wydziału 
ds. Zarządzania Projektami Robert Kolczyński. 

 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty. 

 
Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 


