
Protokół Nr 16/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 26 kwietnia 2019 r. w godzinach 1405– 1440  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Wojciech Rosicki - Wiceprezydent Miasta 
3. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
5. Tomasz Jakubiec - Dyrektor Departamentu Prezydenta 
6. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Sportu 
7. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury  

i Rozwoju 
8. Michał Chmielewski - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
9. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi  

i Administracji 
10. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
12. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
13. Wojciech Barczyński - p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego 
14. 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 „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania 
Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta 

Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy; 
 
3/ wyrażenia zgody na dokonanie nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217; 
 
4/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
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Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na 
wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej; 

 
5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima  
i Henryka Sienkiewicza; 

 
6/ uznania za niezasadne wezwania … do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej 
północną część osiedla Sokołów. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Rzepakowej 37 oraz 
ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym  
– służebnością gruntową, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, 
położonej w Łodzi przy ulicy Rzepakowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie P-5 jako działka nr 204/5; 

 
2/ zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego – prawa użytkowania, 

ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność podmiotu 
prywatnego, położonych w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej bez numeru, oznaczonych  
w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-2, jako działki o numerach: … . 

 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Łukasz Prykowski w sprawie:  
 

1/ przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania 
Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”; 

 
- p.o. z-cy dyr. Biura Gospodarki Mieszkaniowej Piotr Siedlecki w sprawie:  

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta 

Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy; 
 

- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 
Sobańska w sprawie:  
 
3/ wyrażenia zgody na dokonanie nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217; 
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- z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipińska oraz kier.  
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Andrzej Makowski w sprawach:  
 
4/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na 
wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej; 

 
5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima  
i Henryka Sienkiewicza; 

 
- z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipińska oraz radca 

prawny Sławomir Klimczak w sprawie: 
 
6/ uznania za niezasadne wezwania … do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej 
północną część osiedla Sokołów. 

 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej, a wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.3. 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-6 do protokołu.  

 
 

Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawiły: 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 

Sobańska w sprawie:  
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Rzepakowej 37 oraz 
ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym  
– służebnością gruntową, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, 
położonej w Łodzi przy ulicy Rzepakowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie P-5 jako działka nr 204/5; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

w sprawie:  
 

2/ zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego – prawa użytkowania, 
ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność podmiotu 
prywatnego, położonych w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej bez numeru, oznaczonych  
w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-2, jako działki o numerach: … . 
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Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 7-8 do protokołu.  
 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 


