
Protokół Nr 62/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 18 września 2020 r. w godzinach 1450– 1525  

w formie wideokonferencji 

 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 

2. Wojciech Rosicki - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta 

4. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 

5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 

6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 

7. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

8. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

9. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców 

10. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

11. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

12. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

13. Wojciech Barczyński - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

14. Witold Fontner - Zastępca Dyrektora 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 zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/   ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2021 r. dotacji na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Finansowej 
55, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności 
gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługujące Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód” oraz ogłoszenia wykazu; 
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4/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości i nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz ogłoszenia wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki stanowiącej 
własność Miasta Łodzi. 

 
2. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów  

na terenie Miasta. 
 

 

Ad. 1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak w sprawie: 
 

1/   ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2021 r. dotacji na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach: 
 

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 
mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Finansowej 
55, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności 
gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługujące Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód” oraz ogłoszenia wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości i nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz ogłoszenia wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki stanowiącej 
własność Miasta Łodzi. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego  

w ppkt. 1.2, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła wystąpienie do Zarządu Lokali 

Miejskich o zobligowanie lokatorów nieruchomości do jej uprzątnięcia, a także ustalenie 

charakteru naniesień usytuowanych na nieruchomości, a następnie przedstawienie informacji 

w tej sprawie w drodze pozakolegialnej. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent zaakceptowała 

autopoprawkę zgłoszoną przez Dyrektora Biura Architekta Miasta. 

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu. 
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Ad. 2. Informację dotyczącą 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 informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew 

zarekomendowanych przez Wydział Dysponowania Mieniem. 

Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Kształtowania Środowiska 

wystąpienie o opinię dendrologiczną dotyczącą dębu szypułkowego rosnącego na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowo-Hotelowego „Prząśniczka” przy ul. Studenckiej 20/24. 

 
  
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 


