
Protokół Nr 107/21 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 3 września 2021 r. w godzinach 1400– 1440 
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. Robert Kowalik - p.o. Dyrektora Departamentu Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego 
5. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
6. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
7. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
8. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców 
9. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 
10. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
12. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 
13. Elżbieta Staszyńska - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
14. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego 
15. 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/   przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
w Mieście Łodzi w latach 2021-2026; 

 
2/ ustanowienia pomnika przyrody. 
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2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 
1/   przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Czerwcowej bez numeru oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Czerwcowej bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-43 jako działka 
nr 187/3; 

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

przy ul. Czerwcowej bez numeru oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Czerwcowej bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-43 jako działka 
nr 185/1; 

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

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Zwiadowczej 
6, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu, a także  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na przedmiotowej nieruchomości 
ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz 
każdoczesnego właściciela nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicach 
Zwiadowczej bez numeru oraz Parafialnej bez numeru, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie P-4 jako działki o numerach: 187/5, 187/11, 
187/13, 187/16, 187/17, 187/18, 187/19, 187/24, 187/28, 187/29, 187/32 i 223/1. 

 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Katarzyna Tręda-Pisera w sprawie: 
 

1/   przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
w Mieście Łodzi w latach 2021-2026; 

 
- dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawie: 

 
2/ ustanowienia pomnika przyrody. 
 

 
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 przedstawili: 
 
- z-ca dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 
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1/   przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Czerwcowej bez numeru oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Czerwcowej bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-43 jako działka 
nr 187/3; 

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

przy ul. Czerwcowej bez numeru oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Czerwcowej bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-43 jako działka 
nr 185/1; 

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

w sprawie: 
 

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Zwiadowczej 
6, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu, a także  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na przedmiotowej nieruchomości 
ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz 
każdoczesnego właściciela nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicach 
Zwiadowczej bez numeru oraz Parafialnej bez numeru, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie P-4 jako działki o numerach: 187/5, 187/11, 
187/13, 187/16, 187/17, 187/18, 187/19, 187/24, 187/28, 187/29, 187/32 i 223/1. 

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

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-5 do protokołu. 
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 


