
Protokół Nr 165/14 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 21 lipca 2014 r.  
w godzinach 1510 – 1535   

 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 
 1.   Hanna Zdanowska  – Prezydent Miasta 
 2.   Marek Cieślak  – Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
 3.   Barbara Mrozowska-Nieradko  – Sekretarz Miasta 
 4.   Wojciech Rosicki  – Dyrektor Departamentu Prezydenta 
 5.   Sławomir Antos   – p.o. Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa  
 6.   Michał Chmielewski  – p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
 7.   Ireneusz Wosik – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  
        i Kontroli 
 8.   Małgorzata Wojtczak  – Dyrektor Wydziału Budżetu 
 9.   Marcin Górski  – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
10.  Witold Fontner – 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. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie: 

 
1/   wyrażenia zgody na zawieranie przez Miasto Łódź porozumień komunalnych  

z gminami ościennymi w zakresie wprowadzenia dodatkowych ulg w środkach 
komunikacji lokalnego transportu zbiorowego dla posiadacza Kart Dużej Rodziny 
wydanych przez te gminy; 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/    obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Dąbrówki 3-7 / 
ul. Ziemowita 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie W-35 
numerem 213/2; 

 
2/    obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Generała Józefa Sowińskiego 50-56, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków, w obrębie B-25, jako działka o numerze 179/3; 

 
3/    obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Skalnej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie W-11, jako działka o numerze 194/3; 

 



2 
 

4/    obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Pilotów bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie P-37, jako działka o numerze 190/2; 

 
5/    zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
6/    zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok. 

 
3. Informacja dotycząca części nieruchomości położonej w Łodzi przy  
            ul. Nawrot 33. 
 
Ad. 1.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił: 
 
- z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawie: 
 

1/    wyrażenia zgody na zawieranie przez Miasto Łódź porozumień komunalnych  
z gminami ościennymi w zakresie wprowadzenia dodatkowych ulg w środkach 
komunikacji lokalnego transportu zbiorowego dla posiadacza Kart Dużej Rodziny 
wydanych przez te gminy; 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod 
obrady Rady Miejskiej. Ponadto Pani Prezydent poleciła sprawdzenie, we współpracy 
z Dyrektorem Wydziału Organizacyjno-Prawnego, konieczności zaopiniowania tego 
projektu uchwały przez właściwe związki zawodowe. 
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 do protokołu. 
 

Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawach: 
 

1/    obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Dąbrówki 3-7 / 
ul. Ziemowita 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie W-35 
numerem 213/2; 

 
2/    obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Generała Józefa Sowińskiego 50-56, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków, w obrębie B-25, jako działka o numerze 179/3; 

 
3/    obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Skalnej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie W-11, jako działka o numerze 194/3; 

 
4/    obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 



3 
 

Pilotów bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie P-37, jako działka o numerze 190/2; 

 
- dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawach: 
 

5/   zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
6/   zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego 
w ppkt. 2.2, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła wyjaśnienie, kto wydał decyzję 
zezwalającą na posadowienie infrastruktury technicznej (tj. kanalizacji teletechnicznej 
i kontenera) na nieruchomości przy ulicy Generała Józefa Sowińskiego 50-56. 
 
 

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2-7 do protokołu. 
 
Ad. 3.  Informację dotyczącą części nieruchomości położonej w Łodzi przy  
            ul. Nawrot 33 przedstawił p.o. dyr. Wydziału Skarbu Państwa Sławomir Antos. 
  
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła ustalenie z Dyrektorem Zarządu 
Dróg i Transportu, czy możliwe jest utworzenie strefy płatnego parkowania na 
nieruchomości położonej przy ul. Nawrot 33. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 

 
 

 
Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 
 
 


