
 
 

Protokół Nr 65/12 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 12 kwietnia 2012 r. w godzinach 905 – 1040 

 
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1/ Hanna Zdanowska –  Prezydent Miasta 
2/ Marek Cieślak –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3/ Agnieszka Nowak –  Wiceprezydent Miasta 
4/ Krzysztof Piątkowski –  Wiceprezydent Miasta 
5/ Radosław Stępień –  Wiceprezydent Miasta 
6/ Krzysztof Mączkowski –  Skarbnik Miasta 
7/ Barbara Mrozowska-Nieradko –  Sekretarz Miasta 
8/ Andrzej Pirek –  Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali 
9/ Wojciech Rosicki –  Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju 
10/ Michał Chmielewski –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11/ Małgorzata Wojtczak –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
12/ Maria Krzemińska - Baranowska –  Zastępca Dyrektora Biura Prawnego 
13/ Witold Fontner –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
14/ Ireneusz Wosik –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
 
 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części 
protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Marek Cieślak, Pierwszy Wiceprezydent Miasta.     
 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 
   

1/   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Karolewskiej i Wileńskiej oraz alei  
ks. bp. Władysława Bandurskiego; 

 
2/   przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi  

na terenie miasta Łodzi; 
 

3/   powołania Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga  
w Łodzi; 

 
4/   powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Chrobry” w Łodzi; 

 
5/   powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi; 
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6/   powołania Rady Społecznej przy II Szpitalu Miejskim im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Łodzi; 

 
7/   powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi; 
 
8/   powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi; 
 
9/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi; 
 
10/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi; 
 
11/ powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych  

w Łodzi „PaLMA”; 
 

12/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi; 
 

13/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej 
„Śródmieście” w Łodzi; 

 
14/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi; 

 
15/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Mokradła 

przy Pomorskiej”; 
 

16/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Stawy  
w Mileszkach”. 

 
 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok;  
 

2/  wyznaczenia miejsc na prowadzenie handlu stoiskowego w przejściach 
podziemnych;  

 
3/  przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Ciechocińskiej bez numeru, działka nr 46/2 w obrębie G-39 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Ciechocińskiej bez numeru, działka nr 46/4 w obrębie G-39 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Ciechocińskiej bez numeru, działka nr 46/5 w obrębie G-39 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy al. Włókniarzy bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 141/16, w obrębie 
B-27; 
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7/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Hubala 6, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 466, w obrębie P-24; 

 
8/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy  
ul. Złotno 114/116 i 118, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 
działki numer 119 i 120, w obrębie P-03; 

 
9/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Pojezierskiej 3A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
numer 105/3, w obrębie B-28. 

 
 
 

3. Informacja w sprawie wykupu lokalu nr … w nieruchomości położonej przy  
ul. Składowej 23. 

 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
− generalny projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Dariusz Boguszewski 

w sprawie: 
 

1/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Karolewskiej i Wileńskiej oraz alei  
ks. bp. Władysława Bandurskiego; 

 
− p.o. z-cy dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agata Tylipska w sprawach:  
 

2/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie 
miasta Łodzi; 

 
3/ powołania Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga  

w Łodzi; 
 

4/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Chrobry” w Łodzi; 
 

5/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi; 
 

6/ powołania Rady Społecznej przy II Szpitalu Miejskim im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Łodzi; 
 

7/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi; 
 

8/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi; 
 

9/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi; 
 

10/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi; 
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11/ powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych  

w Łodzi „PaLMA”; 
 

12/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi; 
 

13/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej 
„Śródmieście” w Łodzi; 

 
14/ powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi; 

 
− dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dariusz Wrzos w sprawach:  

 
15/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Mokradła przy 

Pomorskiej”; 
 
16/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Stawy  

w Mileszkach”. 
 
 

 
Pierwszy Wiceprezydent Marek Cieślak zaakceptował projekty uchwał i polecił 
skierować je pod obrady Rady Miejskiej.  

 
 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 16 do protokołu.  
 
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
− dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 

 
1/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok; 

 
− z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Sójka w sprawie: 

 
2/ wyznaczenia miejsc na prowadzenie handlu stoiskowego w przejściach 

podziemnych; 
 
 

− p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta  Marek Jóźwiak w sprawach: 
 

3/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Ciechocińskiej bez numeru, działka nr 46/2 w obrębie G-39 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 
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4/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Ciechocińskiej bez numeru, działka nr 46/4 w obrębie G-39 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 
 

 
5/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Ciechocińskiej bez numeru, działka nr 46/5 w obrębie G-39 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
− z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawach: 
 

6/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy al. Włókniarzy bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 141/16, w obrębie  
B-27; 

 
7/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Hubala 6, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 466, w obrębie P-24; 
 

8/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy  
ul. Złotno 114/116 i 118, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 
numer 119 i 120, w obrębie P-03; 
 

9/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Pojezierskiej 3A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
numer 105/3, w obrębie B-28. 

 
 

 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować  
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Odnośnie do ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła poinformowanie dzierżawców,  
że działalność handlowa w obecnej lokalizacji będzie możliwa – w związku  
z rozpoczęciem inwestycji drogowej Trasy W-Z – jedynie do końca 2012 roku. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.9 Pani Prezydent poleciła uzgodnienie  
z Wydziałem Majątku Miasta możliwości albo sprzedaży tej nieruchomości 
dotychczasowym użytkownikom albo dokonania takiego jej podziału, aby przynajmniej 
jedna część mogła być sprzedana przez Miasto w drodze przetargu. 
 

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 17-25 do protokołu. 

 
 

Ad. 3.  Informacja w sprawie wykupu lokalu nr … w nieruchomości położonej przy  
ul. Składowej 23 przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela 
Dobrzańska -Śmigielska. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła umówienie z właścicielem 
lokalu oraz z notariuszem spotkania, podczas którego wyjaśni wszelkie wątpliwości 
dotyczące wykupu lokalu. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
Posiedzeniu przewodniczył: 

 
 
 

Marek CIEŚLAK 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

 
 
 
 


