
Protokół Nr 145/14 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 20 lutego 2014 r. w godzinach 830 – 925. 
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Marek Cieślak - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Radosław Stępień - Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
7. Małgorzata Kasprowicz - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
8. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania  

Majątkiem 
9. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
11. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
12. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
13. Katarzyna Korowczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 
 Prawnego 

 
 

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 sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Wólczańskiej 199; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta 

Łodzi w zakresie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
w Łodzi na lata 2014-2020. 

 
2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych  
w budynku stanowiącym własność Miasta Łodzi, położonym w Łodzi przy ulicy 
Pomorskiej 14 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 
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2/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych  
w budynku stanowiącym własność Miasta Łodzi, położonym w Łodzi, przy ulicy 
Legionów 126/128 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
3/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
4/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
5/ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów  

i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Łodzi. 

 
3.  Informacja w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę Portu 

Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta. 
 
4. Informacja na temat stanu realizacji zadania związanego z poborem opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
5. Sprawy różne. 
 
Ad. 1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
  
- z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawie: 
 

1/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Wólczańskiej 199; 

 
- dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Nita w sprawie: 
 

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta 
Łodzi w zakresie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
w Łodzi na lata 2014-2020. 

 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały przedstawiony w ppkt. 1.2  
i poleciła skierować go pod obrady Rady Miejskiej. 
Pani Prezydent nie zaakceptowała projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 i podjęła decyzję 
o omówieniu go na osobnym spotkaniu.  

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.  
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Liliana Walentkiewicz-Gustowska  

w sprawie: 
 

1/  przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych  
w budynku stanowiącym własność Miasta Łodzi, położonym w Łodzi przy ulicy 
Pomorskiej 14 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 
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2/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych  
w budynku stanowiącym własność Miasta Łodzi, położonym w Łodzi, przy ulicy 
Legionów 126/128 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
- dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawach: 

 
3/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
4/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
5/ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów  

i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Łodzi. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego  
w ppkt. 2.1, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła ustalenie stanu własności działek  
nr 190/1 i 191 położonych u zbiegu ulic Pomorskiej i Wschodniej, a następnie wystąpienie do 
właścicieli z zapytaniem, czy byliby zainteresowani ich zbyciem na rzecz miasta albo 
zamianą. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-7 do protokołu. 
 
Ad. 3.  Informację w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę 

Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Praw do 
Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska. 

 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła zorganizowanie spotkania  
z udziałem prezesa Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta w celu omówienia sprawy 
nabycia nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę Portu. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację na temat stanu realizacji zadania związanego z poborem opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawili dyr. Wydziału Finansowego 
Agnieszka Szczepaniak oraz z-ca dyr. Wydziału Finansowego Michał Łyczek. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przeanalizowanie, z udziałem 
Skarbnika Miasta i przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej, możliwości w zakresie 
skrócenia terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w „Ramowym harmonogramie 
działań Wydziału Finansowego”, a następnie ponowne przedstawienie informacji na 
posiedzeniu Kolegium w dniu 27 lutego 2014 r. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 5. Sprawy różne. 
 
P.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska poinformowała  
o toczącym się postępowaniu w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 10.  
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


