
Protokół Nr 59/16 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 31 października 2016 r. w godzinach 1415– 1500. 
 
 
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. Robert Janikowski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
6. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej  

i Zdrowia 
7. Marek Kondraciuk - p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
8. Michał Chmielewski - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi  

i Administracji 
9. Marcin Masłowski - Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych 

Mediów 
10. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
12. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
13. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
14. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-  

Administracyjnego 
 
 

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/  ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych  
z dróg na terenie miasta Łodzi w 2017 roku; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź; 

 
3/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 9 lat 

nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Studenckiej 
bez numeru; 

 
4/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
5/ ustanowienia pomników przyrody; 
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6/ zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody; 
 
7/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik 

przyrody; 
 
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Łososiowej bez numeru; 
 
9/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach: Sprawiedliwej 21 i 23 oraz Lutomierskiej bez numeru; 
 
10/ zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych 

dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym; 

 
11/ zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 

 
2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, 
usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta 
Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów; 

 
2/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
 

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

 
- p.o. dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawach: 
 

1/  ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych  
z dróg na terenie miasta Łodzi w 2017 roku; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź; 

 
- dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Eryk Rawicki w sprawie: 

 
3/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 9 lat 

nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Studenckiej 
bez numeru; 

 
- z-ca dyr. Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

Marcin Derengowski w sprawie: 
 

4/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
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- p.o. dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła  
w sprawach: 
 
5/ ustanowienia pomników przyrody; 
 
6/ zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody; 
 
7/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik 

przyrody; 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 

Sobańska w sprawach: 
 

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

 
9/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach: Sprawiedliwej 21 i 23 oraz Lutomierskiej bez numeru; 
 

- dyr. Wydziału Sportu Marek Kondraciuk w sprawach: 
 

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym; 

 
11/ zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej, z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.3, odnośnie do 
którego Pani Prezydent poleciła przygotowanie w porozumieniu ze służbami prawnymi 
Urzędu Miasta Łodzi projektu umowy dzierżawy, a następnie przedstawienie go wraz  
z projektem uchwały na następnym posiedzeniu Kolegium. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.9 Pani Prezydent poleciła rozważenie 
możliwości podwyższenia ceny gruntu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 1.10 i ppkt. 1.11 Pani Prezydent poleciła 
doprecyzowanie treści regulaminów w części dotyczącej wypłaty stypendiów za 
pośrednictwem klubów.  

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-11 do protokołu.  
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 
- p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, 
usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta 
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Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów; 

 
- dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 

 
2/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
 

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

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 12-13 do protokołu.  
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


