
Protokół Nr 15/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 31 marca 2011 r.  
w godzinach 920 – 1030 

 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska  - Prezydent Miasta 
2. Marek Cieślak - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Paweł Paczkowski - Wiceprezydent Miasta 
4. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
5. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
7. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
8. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
9. Małgorzata Wojtczak  - Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Elżbieta Twardowska  - Dyrektor Biura Kontroli i Skarg 
11. Jacek Turczak - Dyrektor Biura Prawnego 
12. Katarzyna Korowczyk - p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 

 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
 
Posiedzeniu przewodniczyli: 
w godz. 920 – 1005 – Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta, 
w godz. 1005 – 1030 – Marek Cieślak – Pierwszy Wiceprezydent Miasta. 
 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

1/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania 
przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta 
Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; 

 
2/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY – przygotowanie 

do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik 
mechatronik”; 

 
3/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych 

numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości”; 
 
4/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do 

przyszłego zatrudnienia II”; 
 
5/ nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 46 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 15; 
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6/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą 
„Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”; 

 
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez 

Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Portu Lotniczego 
Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na 
ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Portu Lotniczego Łódź  
im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do 
Miasta Łodzi; 

 
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Henryka Sienkiewicza 175 i ul. Henryka Sienkiewicza bez numeru. 
 

2.  Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zwolnienia przedmiotowego z opłaty 
targowej handlu hurtowego płodami rolnymi. 
 
 

3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych, 
stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych  
w Łodzi przy ulicach Wrocławskiej 1 oraz Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 31 
i 61/65, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz ogłoszenia 
ich wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych  
w Łodzi przy ulicach Andrzeja Struga 40, Stefana Jaracza 5 i Henryka Sienkiewicza 
37, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego 

nr 8a, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego w budynku położonym  
w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 19, wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego 

nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Solnej 7, 
stanowiącego własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
5/ przeznaczenia  do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowej nr 3/4, 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi 
przy ul. Sanockiej 16 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/ ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu 

użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy Bolesława Limanowskiego 80, wraz z udziałem  
w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz powołania Komisji Przetargowej; 
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7/  przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz miejskiej instytucji 
kultury „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi, w drodze bezprzetargowej, na czas 
nieoznaczony, części zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi 
przy ulicach: Jana Kilińskiego 70/76, Targowej 1/3 i Juliana Tuwima 54/58, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
8/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
9/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
10/  upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do dokonywania 

zmian w planach finansowych podległych jednostek; 
 
11/  trybu przekazywania wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych oraz  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi; 
 
12/  zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka”; 
 
13/  przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy 
ulicy Kongresowej 41/43, 45/45a i Kongresowej bez numeru na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości przyległej – Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
14/  ustalenia opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi. 
 
 
 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej przedstawiły: 

 

-   z-ca dyr. Wydziału Edukacji Dorota Szafran w sprawach: 

 

1/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania 
przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta 
Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; 

 
2/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY – przygotowanie 

do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik 
mechatronik”; 

 
3/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych 

numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości”; 
 
4/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do 

przyszłego zatrudnienia II”; 
 
5/ nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 46 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 15; 
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-   p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka w sprawach: 

 
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą 

„Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”; 
 
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez 

Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Portu Lotniczego 
Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na 
ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Portu Lotniczego Łódź im. 
Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do 
Miasta Łodzi; 

 
-   p.o. z-cy dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Elżbieta Filipiak w sprawie: 

 
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ul. Henryka Sienkiewicza 175 i ul. Henryka Sienkiewicza bez numeru. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.8 Pani Prezydent poleciła dyrektorowi 
Wydziału Gospodarowania Majątkiem przedstawienie informacji na temat możliwości 
zbycia działek przylegających do nieruchomości położonych przy ul. Henryka Sienkiewicza 
175 i Henryka Sienkiewicza bez numeru. 
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu.  
 
 
Ad. 2. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zwolnienia przedmiotowego z opłaty 

targowej handlu hurtowego płodami rolnymi przedstawiła p.o. dyr. Wydziału 
Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka. 

 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska poleciła dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Majątkiem 
wystąpienie do Biura Prawnego o opinię w sprawie, czy zwolnienie przedmiotowe z opłaty 
targowej w zakresie hurtowej sprzedaży płodów rolnych jest pomocą publiczną. Ponadto 
Pani Prezydent poleciła przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
odwołania jednostki budżetowej „Hale Targowe” z funkcji inkasenta opłaty targowej na 
terenie targowiska „Zjazdowa” oraz wskazanie w jej miejsce Łódzkiego Centrum 
Handlowego „Zjazdowa” S.A.  
 

 
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Ad. 3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 

-   z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana Walentkiewicz-

Gustowska w sprawach: 

 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych, 
stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych  
w Łodzi przy ulicach Wrocławskiej 1 oraz Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 31 
i 61/65, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz ogłoszenia 
ich wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych  
w Łodzi przy ulicach Andrzeja Struga 40, Stefana Jaracza 5 i Henryka Sienkiewicza 
37, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego 

nr 8a, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego w budynku położonym  
w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 19, wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego 

nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Solnej 7, 
stanowiącego własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowej nr 3/4, 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi 
przy ul. Sanockiej 16 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/ ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu 

użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ulicy Bolesława Limanowskiego 80, wraz z udziałem  
w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz powołania Komisji Przetargowej; 

 
7/ przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz miejskiej instytucji 

kultury „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi, w drodze bezprzetargowej, na czas 
nieoznaczony, części zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi 
przy ulicach: Jana Kilińskiego 70/76, Targowej 1/3 i Juliana Tuwima 54/58, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 

-   dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawach: 

 
8/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
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9/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 

-  Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski w sprawach: 

 

10/ upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do dokonywania 
zmian w planach finansowych podległych jednostek; 

 
11/ trybu przekazywania wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych oraz  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi; 
 

-   p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka w sprawach: 

 

12/ zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka”; 
 
13/ przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy 
ulicy Kongresowej 41/43, 45/45a i Kongresowej bez numeru na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości przyległej – Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 

-  dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka w sprawie: 

 

14/ ustalenia opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi. 
 
 

 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektów przedstawionych 
w ppkt. 3.1 – 3.7 oraz w ppkt. 3.11.  
Pani Prezydent nie przyjęła projektów przedstawionych w ppkt. 3.1 – 3.7 i poleciła 
zweryfikowanie – przy współudziale Wydziału Budynków i Lokali – wykazów lokali 
mieszkalnych i użytkowych wskazanych do sprzedaży pod kątem możliwości ich 
przeznaczenia do ewentualnej zamiany za lokale znajdujące się w budynkach objętych 
planem rewitalizacji.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 3.11 wiceprezydent Marek Cieślak polecił 
Sekretarz Miasta przeprowadzenie dodatkowych konsultacji ze Skarbnikiem Miasta 
i dyrektorami: Biura Partnerstwa i Funduszy oraz Biura Przedsiębiorczości i Obsługi 
Inwestora w celu wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych podczas posiedzenia Kolegium. 
 

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 10-23 do protokołu. 
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4. Sprawy różne: 
 
Prezydent Hanna Zdanowska poleciła dyrektorowi Biura Prawnego wyjaśnienie zapisu § 19 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”, odnośnie do którego 
istnieje wątpliwość, czy jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przedstawienie informacji w tej sprawie. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

 
Posiedzeniu przewodniczyli: 

 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 

 

 

 

Marek CIEŚLAK 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

 


