
Protokół Nr 136/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 10 sierpnia 2018 r. w godzinach 1405– 1430  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
4. Tomasz Jakubiec - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
5. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
6. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
7. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
8. Witold Fontner - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-  

Administracyjnego 
9. Aleksandra Hac - podinspektor 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/ pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych i zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych; 

 
2/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. 

dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź; 
 
3/ przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta 

Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”; 
 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Łodzi maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
 
5/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
6/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
7/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
8/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
9/ nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, 

nieruchomości położonej w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11. 
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2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, 
zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, stanowiących 
własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi udziału w nieruchomości lokalowej nr …, 

usytuowanej w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, stanowiącej 
współwłasność osób fizycznych. 

 
3.  Informacje dotyczące usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. 
 
 

Ad. 1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi  przedstawili: 
 
- z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu  Maciej Sobieraj w sprawie: 

 
1/ pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych i zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych; 
 
- z-ca dyr. Wydziału Kultury Marzena Wiśniak w sprawie: 

 
2/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. 

dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź; 
 

- z-ca dyr. Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Monika Karolczak  
w sprawie: 
 
3/ przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta 

Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”; 
 

- dyr. Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Piotr Bors  
w sprawach: 
 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Łodzi maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
 
5/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
6/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
7/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
8/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 

- p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak w sprawie: 
 
9/ nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, 

nieruchomości położonej w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11. 
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Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent poleciła przygotowanie we 
współpracy z Wydziałem Prawnym, a następnie dołączenie do projektu uchwały załącznika 
precyzyjnie wskazującego odcinki ulic Krakowskiej i Konstytucyjnej, w stosunku do których 
zmienia się kategoria dróg 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-9 do protokołu.  

 
 

Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił:  
 
- p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, 
zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, stanowiących 
własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi udziału w nieruchomości lokalowej nr …, 

usytuowanej w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, stanowiącej 
współwłasność osób fizycznych. 

 
 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent – na wniosek Dyrektora 
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości – wyraziła zgodę na usunięcie z załącznika 
pozycji nr 2 (nieruchomość położona przy ul. Podgórze 8c), a także na wprowadzenie do 
uzasadnienia autopoprawki dotyczącej nieodpłatnego ustanowienia przez nabywcę 
nieruchomości położonej przy al. Włókniarzy 190 służebności gruntowej na działce nr 97/5  
w obrębie P-7 w celu zapewnienia każdoczesnemu właścicielowi działki nr 97/6 w obrębie P-7 
dostępu do drogi publicznej. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu podjęcie działań 
mających na celu zniesienie oznaczenia „dr” przypisanego działkom drogowym usytuowanym 
przy ul. Podgórze od nr 8c do nr 14c, wydzielonym w celu umożliwienia wjazdu na tyły 
posesji. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 10-11 do protokołu.  
 
 
Ad. 3.  Informacje dotyczące usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich 
przedstawił z-ca dyr. Zarządu Lokali Miejskich Artur Nogala. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje. 
 

 
Informacje stanowią załączniki nr 12 i 13 do protokołu.  
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


