
Protokół Nr 113/21 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 18 października 2021 r. w godzinach 1530– 1545 

w formie wideokonferencji 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 

2. Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta 

4. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 

5. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 

6. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 

7. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

8. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

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

10. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

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

i Obsługi Mieszkańców 

12. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

13. Katarzyna Kowalska - wz. Dyrektora Departamentu Strategii  

i Rozwoju – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału  

ds. Zarządzania Projektami  

14. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 

15. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

16. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

17. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 

18. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego  

19. Marcin Masłowski - Dyrektor Biura 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/   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; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie  
i sposobu ich pobierania. 
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2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/   przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 
użytkowych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ulicy ks. Jana 
Długosza 7/9, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu, a także wyrażenia zgody na 
ustanowienie przez nabywcę ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 
gruntowej oraz obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością 
gruntową, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy ks. Jana Długosza 7/9, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-7 jako działki  
o numerach 305/5 i 330/11; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, 

samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych w budynkach 
położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu 
w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Pustej 8A, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu. 

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

 
- p.o. dyr. Wydziału Edukacji Elżbieta Modrzejewska w sprawie: 
 

1/   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; 

 
- p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Tomasz Grzegorczyk w sprawie: 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie  
i sposobu ich pobierania. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi.  

 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu. 
 
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił: 

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

w sprawach: 
 

1/   przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 
użytkowych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ulicy ks. Jana 
Długosza 7/9, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu, a także wyrażenia zgody na 
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ustanowienie przez nabywcę ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 
gruntowej oraz obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością 
gruntową, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy ks. Jana Długosza 7/9, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-7 jako działki  
o numerach 305/5 i 330/11; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, 

samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych w budynkach 
położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu 
w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Pustej 8A, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem zarządzenia przedstawionego  

w ppkt. 2.1, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła przeanalizowanie proponowanych 

cen lokali w odniesieniu do cen rynkowych i ponowne przedstawienie projektu zarządzenia 

na posiedzeniu Kolegium. 

 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-5 do protokołu. 
 
 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 

 


