
Protokół Nr 28/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 13 września 2019 r. w godzinach: 1405 – 1505 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz 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. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
7. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
8. Katarzyna Kowalska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania  

             Projektami 
9. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
11. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

                                                           Miasta 
12. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
13. Wojciech Barczyński     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego 
14. Jolanta Baranowska    –  Inspektor w Biurze 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/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej 
strefie i sposobu ich pobierania; 

 
 2/ pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do 

kategorii dróg gminnych, pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii  
i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej 
do kategorii dróg gminnych; 

 
 3/ wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność 

Miasta Łodzi na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej  
i nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej; 

 
 4/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Spacerowej, 
Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. Berka Joselewicza; 

 



 5/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. „Cool Cities” 
współfinansowanego ze środków Programu Ramowego unii Europejskiej 
Horyzont 2020; 

 
 6/ dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego  
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy  
ul. Stefana Żeromskiego 115; 

 
 7/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 
2. 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 Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: 
Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej; 

 
2/ rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka 
Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego; 

 
3/ zmieniające zarządzenie w sprawie 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 oraz ulic: Jana Kilińskiego, Juliana Tuwima  
i Targowej; 

 
4/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na 

nieruchomość stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych 
„Kielnia” i nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni 
Mieszkaniowej Budowlanych „Kielnia” oraz ogłoszenia wykazu; 

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

samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi 
przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 97 i Prezydenta Gabriela 
Narutowicza bez numeru, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem 
w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Prezydenta 
Gabriela Narutowicza 99 i Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-5 jako działki  
o numerach 356 i 20/14; 

 
6/ ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2020 r. dotacji na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi. 

 
 



Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Tomasz Grzegorczyk w sprawie: 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

  samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej 
  strefie i sposobu ich pobierania; 
 

– p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Wo źniak w sprawie: 
 
 2/ pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do 

kategorii dróg gminnych, pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii  
i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej 
do kategorii dróg gminnych; 

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

w sprawie: 
 

3/ wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność 
  Miasta Łodzi na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej  
   i nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej; 
 

– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipi ńska w sprawie: 
 

4/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
  obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Spacerowej, 
  Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. Berka Joselewicza; 
 

–  z-ca dyr. Wydziału ds. Zarządzania Projektami Katarzyna Kowalska w sprawie: 
 

5/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. „Cool Cities” 
  współfinansowanego ze środków Programu Ramowego unii Europejskiej  
  Horyzont 2020; 
 

–  z-ca dyr. Wydziału Edukacji Dorota Gryta w sprawie: 
 

6/ dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład 
  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego  
   w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy  
  ul. Stefana Żeromskiego 115; 
 

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

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
  

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Prawnego zwrócił uwagę na konieczność sprawdzenia poprawności zapisów § 1 pkt 2 lit. a 
projektu uchwały.   
  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-7 do protokołu. 



Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipi ńska w sprawie: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: 
Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej;  

 
– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Aneta Tomczak w sprawach: 
 

2/ rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka 
Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego; 

 
3/ zmieniające zarządzenie w sprawie 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 oraz ulic: Jana Kilińskiego, Juliana Tuwima  
i Targowej; 

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

w sprawach: 
 

4/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na 
nieruchomość stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych 
„Kielnia” i nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni 
Mieszkaniowej Budowlanych „Kielnia” oraz ogłoszenia wykazu; 

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

samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi 
przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 97 i Prezydenta Gabriela 
Narutowicza bez numeru, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem 
w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu, a także obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Prezydenta 
Gabriela Narutowicza 99 i Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-5 jako działki  
o numerach 356 i 20/14; 

 
– dyr.  Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Kamila Kwiecińska-

Trzewikowska w sprawie: 
 

6/ ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2020 r. dotacji na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować  
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego  
w ppkt. 2.4., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła przedstawienie sprawy na 



odrębnym spotkaniu, przy udziale przedstawicieli Zarządu Inwestycji Miejskich oraz 
wszystkich innych zaangażowanych w sprawę podmiotów. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 8-13 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 


