
Protokół Nr 26/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 9 sierpnia 2019 r. w godzinach: 1110 – 1205 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Wojciech Rosicki     –  Wiceprezydent Miasta 
3. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
5. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

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

                                                           i Sportu 
7. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
8. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
9. Marcin Górski       –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
10. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
11. Aleksandra Hac       –  p.o. Kierownika w Biurze Rzecznika Prasowego  

            Prezydenta Miasta 
                 
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/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Przylesie, Ziarnistej, Czajewskiego, Bakaliowej, Gminnej i Jędrzejowskiej do 
terenów kolejowych; 

 
 2/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. T-Factor, 

współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020; 

 
 3/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. euPOLIS, 

współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020; 

 
 4/ nadania imienia Technikum nr 19, wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115; 
 
 5/ nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia nr 19, wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 
115; 

 
 6/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Kruczej 22; 
 
 7/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 60A, 60B i 62A; 
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 8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 

w Łodzi przy ulicy Liściastej 4/8. 
 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
samodzielnego lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku położonym  
w Łodzi przy ulicy Władysława Broniewskiego 63-67, stanowiącego własność 
Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego 
wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej  

w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki oraz ogłoszenia jej wykazu,  
a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Wojciecha Hasa bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie S-2 jako działka nr 283/40; 

 
3/ stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe, których Miasto 

Łódź jest właścicielem lub posiadaczem oraz udostępniane nieruchomości pod 
infrastrukturę przesyłową, oddawane w dzierżawę lub udostępniane na okres nie 
dłuższy niż trzy lata. 

 
3. Informacja w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia szkół poszczególnych typów oraz w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów w związku  
z reformą oświaty. 

  
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 
 1/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
  Przylesie, Ziarnistej, Czajewskiego, Bakaliowej, Gminnej i Jędrzejowskiej do 
  terenów kolejowych; 
 

– p.o. dyr. Biura ds. Rewitalizacji Sławomir Granatowski w sprawach: 
 
 2/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. T-Factor, 

współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020; 

 
 3/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. euPOLIS, 

współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020; 

 
– dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 
 4/ nadania imienia Technikum nr 19, wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115; 
 



3 
 
 5/ nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia nr 19, wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 
115; 

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

w sprawach: 
 
 6/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Kruczej 22; 
 
 7/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 60A, 60B i 62A; 
 
 8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 

w Łodzi przy ulicy Liściastej 4/8. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
samodzielnego lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku położonym  
w Łodzi przy ulicy Władysława Broniewskiego 63-67, stanowiącego własność 
Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego 
wykazu; 

 
– 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, w drodze przetargu, nieruchomości położonej  
w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki oraz ogłoszenia jej wykazu,  
a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Wojciecha Hasa bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie S-2 jako działka nr 283/40;  

 
–  p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 
 
 3/ stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe, których Miasto 
   Łódź jest właścicielem lub posiadaczem oraz udostępniane nieruchomości pod 
   infrastrukturę przesyłową, oddawane w dzierżawę lub udostępniane na okres nie 
      dłuższy niż trzy lata. 
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
je  Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
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Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent zaakceptowała 
autopoprawkę wprowadzoną przez Dyrektora Wydziału dotyczącą zmiany numeru księgi 
wieczystej (dot. działki nr 367 w obrębie S-2).   
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła zmianę jego 
zapisów poprzez: 
1) powierzenie wykonania zarządzenia wszystkim podmiotom realizującym zadania 
związane z dzierżawami; 
2) doprecyzowanie sposobu wykorzystania terenu, określonego w poz. 1 załącznika Nr 2 do 
zarządzenia (dot. usług bankowych).   
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 9-11 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia szkół poszczególnych typów oraz w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów w związku  
z reformą oświaty przedstawiła dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 
 
 


