
Protokół Nr 144/22 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 5 sierpnia 2022 r. w godzinach 1405– 1525 

w formie wideokonferencji 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Adam Pustelnik      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

4. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

5. Agnieszka Stępnik    –  Dyrektor Departamentu Prezydenta  

6. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

7. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

8. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 

9. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 

10. Zbigniew Wiatr     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                   Majątkiem   

11. Iwona Iwanicka       –  wz. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

                                                           Społecznych – z-ca dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw 

             Społecznych        

12. Joanna Brzezińska     –  wz. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu  

            – p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji  

               i Mieszkalnictwa  

13. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

14. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

15. Wojciech Barczyński     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

16. Witold Fontner        –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

             Administracyjnego 

17. 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/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

użytkowego nr 2U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Romualda Traugutta 11; 

 

  2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

      obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic:  

    Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta. 

 



2 

 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu 

  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

  miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Aksamitnej i Jana 

   i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta; 

 

  2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

    Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek 

    Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej 

    granicy miasta; 

 

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

   położonej w Łodzi przy ulicy Gryczanej bez numeru na okres do 3 lat  

  oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

4/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

               położonej w Łodzi przy ulicy Tuszyńskiej 112 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 

  wykazu; 

 

 5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

      nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dyspozytorskiej 8 na okres do 3 lat  

   oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

 6/ wyrażenia zgody na ustalenie przez współwłaścicieli zasad korzystania z części 

   nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy 

   ulicy Pienistej bez numeru na okres do 3 miesięcy; 

 

 7/ wyrażenia zgody na ustalenie przez współwłaścicieli zasad korzystania z części 

      nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy 

   ulicy Pienistej bez numeru na okres do 3 lat. 

 

3. Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2022 r. Uchwały  

  Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie 

  wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych. 

 

4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

   instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 

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

w sprawie: 

 

 1/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

użytkowego nr 2U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Romualda Traugutta 11; 
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–  dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 

 

 2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

      obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic:  

    Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. Pani Prezydent poleciła ustalenie, na 

kogo przechodzi majątek Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu 

„Idziemy Razem” w sytuacji, gdy po upływie 10 lat od dnia nabycia przez Fundację lokalu 

użytkowego nr 2U usytuowanego w budynku na nieruchomości położonej przy  

ul. Romualda Traugutta 11 dojdzie do jego sprzedaży lub zakończenia przez Fundację 

prowadzenia dotychczasowej działalności, a następnie przedstawienie informacji w tym 

zakresie. 

 

  

 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska  

w sprawach: 

 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu 

  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

  miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Aksamitnej i Jana 

   i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta; 

 

  2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

  Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek 

  Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej 

  granicy miasta; 

 

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka oraz z-ca 

dyr. Biura Inżyniera Miasta Marcin Nowak w sprawach: 

 

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

   położonej w Łodzi przy ulicy Gryczanej bez numeru na okres do 3 lat  

  oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

4/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości  

   położonej w Łodzi przy ulicy Tuszyńskiej 112 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 

  wykazu; 

  

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 
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 5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

      nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dyspozytorskiej 8 na okres do 3 lat  

   oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka oraz z-ca 

dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec  

w sprawach: 

  

 6/ wyrażenia zgody na ustalenie przez współwłaścicieli zasad korzystania z części 

   nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy 

   ulicy Pienistej bez numeru na okres do 3 miesięcy; 

 

 7/ wyrażenia zgody na ustalenie przez współwłaścicieli zasad korzystania z części 

   nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy 

   ulicy Pienistej bez numeru na okres do 3 lat. 

  

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych  

w ppkt.: 2.3., 2.6. i 2.7. 

Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 2.6. i 2.7. Pani Prezydent poleciła 

ponowne ich przedstawienie na posiedzeniu Kolegium. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4. Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 

Departamentu Gospodarowania Majątkiem ustalenie, na jakim etapie znajduje się sprawa 

sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tuszyńskiej 112 i przedstawienie informacji  

w tym zakresie. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.5. Pani Prezydent poleciła przedstawienie 

kompleksowej informacji na temat terenów położonych przy ulicach Dyspozytorskiej  

i Przylesie. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-9 do protokołu. 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2022 r. Uchwały  

Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych przedstawiła z-ca  

dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła sprawozdanie. 

 

 

 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 4. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

   instytucji kultury za I półrocze 2022 roku przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału 

   Kultury Ewa Wasik. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 

Ponadto Wiceprezydent Miasta Joanna Skrzydlewska poleciła przedstawienie członkom 

Kolegium zestawienia cen biletów w samorządowych instytucjach kultury obowiązujących 

w latach 2021 i 2022. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


