
Protokół Nr 13/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 29 marca 2019 r. 
w godzinach: 1115 – 1205 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
3. Tomasz Jakubiec      –  Dyrektor Departamentu Prezydenta 
4. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
5. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

                                                           i Sportu 
6. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
7. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
8. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
9. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
11. Marcin Górski       –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
12. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

                                                                    Administracyjnego 
13. Aleksandra Hac       –  p.o. Kierownika 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/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej część osiedla Bałuty Zachodnie w rejonie rzek 
Zimnej Wody i Aniołówki; 

 
 2/ ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 
 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 

 
 4/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława 

Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88; 
 
 5/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
      w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru; 
 
 6/ wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność 

Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. 
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2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Wałbrzyskiej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej; 

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

zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ulicach 
Klonowej 7A i Pogranicznej 2, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
3/ wyrażenia zgody na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości 

lokalowej nr 13, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 27, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu. 

  
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 
 1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
   obszaru miasta Łodzi obejmującej część osiedla Bałuty Zachodnie w rejonie rzek 
   Zimnej Wody i Aniołówki; 
   
– dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 
 2/ ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 
 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 

 
 4/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława 

Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88; 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 

Sobańska w sprawie: 
 

5/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
    w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru;  

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

w sprawie: 
 
 6/ wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność 

Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.3. Pani Prezydent poleciła Dyrektorom 
Wydziałów: Edukacji oraz Prawnego uzgodnienie poprawnych zapisów projektu w części 
dotyczącej nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze. 
  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-6 do protokołu. 
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach: 
 

1/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Wałbrzyskiej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej; 

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

zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ulicach 
Klonowej 7A i Pogranicznej 2, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
3/ wyrażenia zgody na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości 

lokalowej nr 13, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 27, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować  
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu jedynie projekt przedstawiony w ppkt. 2.2. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła przedstawienie 
na odrębnym spotkaniu sprawy nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej 
przy ul. Wałbrzyskiej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła Dyrektorom 
Wydziałów: Prawnego oraz Zbywania i Nabywania Nieruchomości ustalenie dalszego trybu 
postępowania oraz podjęcie wszelkich działań w celu odzyskania przez Miasto praw do 
nieruchomości lokalowej nr 13, usytuowanej w budynku położonym przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 27 i przedstawienie informacji w tym zakresie. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 7-9 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 


