
Protokół Nr 17/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 10 maja 2019 r. w godzinach: 1430 – 1535 
 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Wojciech Rosicki     –  Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
4. Tomasz Jakubiec      –  Dyrektor Departamentu Prezydenta 
5. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
6. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

                                                           i Sportu 
7. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
8. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
9. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Wojciech Barczyński     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego 
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. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:  
 
 1/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg; 

 
 2/ ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta 

Łodzi; 
 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych 
Oświaty w Łodzi i nadania statutu; 

 
 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez 

jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź; 

 
 5/ przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie  Miasta Łodzi”. 
 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Wycieczkowej 
bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-19 
numerem 34/5; 
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2/ przeznaczenia do sprzedaży udziału Miasta Łodzi we współwłasności 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 56 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Młynek 7 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 
i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Młynek 9 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 
i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19. 

 
3. Informacja dotycząca postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez 
numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów. 

 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawiły:  
 
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Małgorzata Misztela-Grzesik w sprawie: 
 

1/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg; 

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

Łodzi; 
 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych 
Oświaty w Łodzi i nadania statutu; 

 
 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez 

jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź; 

 
 5/ przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie  Miasta Łodzi”. 
  
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-5 do protokołu. 
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawie: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Wycieczkowej 
bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-19 
numerem 34/5; 

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

oraz z-ca dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Katarzyna Mikołajec w sprawie: 
 

2/ przeznaczenia do sprzedaży udziału Miasta Łodzi we współwłasności 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 56 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

w sprawach: 
 

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ulicy Młynek 7 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 
i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Młynek 9 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 
i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego 
w ppkt. 2.2., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorom Zarządów: Dróg 
i Transportu oraz Inwestycji Miejskich wyjaśnienie powodów wydzielenia działki nr 48/11 
w obrębie G-5, znajdującej się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stanisława 
Przybyszewskiego 56 i przedstawienie informacji w tym zakresie na posiedzeniu Kolegium. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości – po wyjaśnieniu sprawy zagospodarowania działki nr 48/11 w obrębie G-5 
– ponowne przedstawienie ww. projektu zarządzenia na posiedzeniu Kolegium.  
Ponadto Pani Prezydent zwróciła uwagę na fakt, że służebności nie powinny stanowić 
obciążenia działek miejskich. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6-9 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację dotyczącą postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości 
  położonych w Łodzi przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima  
  bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów przedstawili:  
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  p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  
  oraz z-ca dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Katarzyna Mikołajec. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Dyrektorowi Wydziału 
Zbywania i Nabywania Nieruchomości podjęcie działań umożliwiających sprzedaż 
nieruchomości położnych przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, 
Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich – 
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie drogi podziemnej 
wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem oraz wybudowanie 
drogi podziemnej” – ustalenie dalszego trybu postępowania w sprawie skrzyżowania ulic 
Targowej i Juliana Tuwima, a następnie przedstawienie informacji w tym zakresie 
w terminie do dnia 15 maja br. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości podjęcie działań mających na celu przygotowanie do sprzedaży 
nieruchomości położonej przy ul. Wojciecha Hasa. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 


