
Protokół Nr 145/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 12 października 2018 r. 
w godzinach: 1505 – 1520 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
3. Luiza Staszczak-Gąsiorek    –  Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej  

                                                           i Kultury 
4. Marek Kondraciuk     –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
5. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
6. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
7. Katarzyna Kowalska    –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

              Projektami  
8. Elżbieta Staszyńska      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
9. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
10. Jolanta Baranowska    –  Inspektor 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 zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej  
i Przędzalnianej; 

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

samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 2U usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 188, stanowiącego własność Miasta 
Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia jego 
wykazu; 

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

samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 5U usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy Jarzynowej bez numeru, stanowiącego własność 
Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia 
jego wykazu. 

 
2. Sprawy różne. 
 
Ad. 1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Aneta Tomczak w sprawie: 
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1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej  
i Przędzalnianej; 

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

w sprawach: 
 

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 2U usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 188, stanowiącego własność Miasta 
Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia jego 
wykazu; 

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

samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 5U usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy Jarzynowej bez numeru, stanowiącego własność 
Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia 
jego wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1 - 3 do protokołu. 
 
Ad. 2. Sprawy różne. 
 
 Prezydent Miasta Hanna Zdanowska poleciła Panu Norbertowi Gadawskiemu – 
Asystentowi Prezydenta Miasta zorganizowanie spotkania z Wiceprezydentem Miasta 
Tomaszem Trelą oraz Dyrektorem Departamentu Prezydenta w celu ustalenia dalszego 
postępowania w związku z projektami uchwał Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącymi ustalenia 
planów sieci publicznych szkół specjalnych i publicznych szkół podstawowych na obszarze 
Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów.   
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 


