
Protokół Nr 102/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 3 listopada 2017 r. 
w godzinach: 1405 – 1500 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Wojciech Rosicki      –  Wiceprezydent Miasta 
3. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
5. Luiza Staszczak-Gąsiorek    –  Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej  

                                                           i Zdrowia 
6. Marek Kondraciuk     –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
7. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
8. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
9. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
10. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11. Marcin Górski                                –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła: Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Informacja ustna dotycząca przesunięcia terminu rozpatrzenia uwag złożonych 

do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi obejmujących: zachodnią, południową i centralną część 
osiedla Nowosolna. 

 
2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 

2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
Miasto Łódź; 

 
 2/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 3/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 4/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 5/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 6/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 7/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 8/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 9/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych  

z dróg na terenie miasta Łodzi w 2018 roku; 
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 10/ zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela 

w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby; 
 
 11/  zamiaru przekształcenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 57 poprzez zmianę jego siedziby; 
 
 12/ zamiaru przekształcenia XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp. Ignacego 

Krasickiego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 poprzez zmianę jego siedziby; 
 
 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego bez numeru, 
na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego; 

 
 14/ zmieniająca uchwałę w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi 

w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez walkę z niską emisją; 
 
 15/ zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta 

Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy; 
 
 16/ powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi; 
 
 17/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Bałuty” w Łodzi; 
 
 18/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna” w Łodzi; 
 
 19/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie” w Łodzi; 
 
 20/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Widzew” w Łodzi; 
 
 21/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera  

w Łodzi; 
 
 22/ nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej  

im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. 
   
3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 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/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu użytkowego – garażu nr 21 położonego 

w  Łodzi przy ul. Ogrodowej 28c, stanowiącego własność osób fizycznych; 
 
 3/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr 26, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. Wschodniej 38, stanowiącego własność 
osób fizycznych; 
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 4/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr 47, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 49, stanowiącego 
własność osób fizycznych; 

 
 5/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr 19, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42, 
stanowiącego własność osoby fizycznej; 

 
 6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Glinianej 62 i Pojezierskiej bez 
numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 7/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Spornej bez numeru, na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 8/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zachodniej bez numeru na okres do  
3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 9/  ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ulicy Piotrkowskiej 50 oraz powołania Komisji Przetargowej. 

  
4. Informacje dotyczące spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta.  
 
5. Sprawy rożne. 
 
Ad. 1. Informację ustną dotyczącą przesunięcia terminu rozpatrzenia uwag złożonych 

do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi obejmujących: zachodnią, południową i centralną część 
osiedla Nowosolna przedstawił dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert 
Warsza.  

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła ustną informację. 
 

 
Ad. 2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawie: 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 

2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
Miasto Łódź; 

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

Marcin Derengowski w sprawach: 
 
 2/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
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 3/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 4/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 5/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 6/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 7/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
 8/  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
– dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawie: 
 
 9/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych  

z dróg na terenie miasta Łodzi w 2018 roku; 
 
– p.o. dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 
 10/ zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela 

w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby; 
 
 11/  zamiaru przekształcenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 57 poprzez zmianę jego siedziby; 
 
 12/ zamiaru przekształcenia XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp. Ignacego 

Krasickiego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 poprzez zmianę jego siedziby; 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 

Sobańska w sprawie: 
 
 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego bez numeru, 
na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego; 

 
– p.o. dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawie: 
 
 14/ zmieniająca uchwałę w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi 

w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez walkę z niską emisją; 
 
– p.o. z-cy dyr. Biura Gospodarki Mieszkaniowej Piotr Siedlecki w sprawie: 
 
 15/ zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta 

Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy; 
  
– p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Robert Kowalik w sprawach: 
 
 16/ powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi; 
 
 17/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Bałuty” w Łodzi; 
 
 18/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna” w Łodzi; 
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 19/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie” w Łodzi; 
 
 20/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Widzew” w Łodzi; 
 
 21/  nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera  

w Łodzi; 
 
 22/ nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej  

im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.14. Pani Prezydent poleciła jego 
uzupełnienie o podpis radcy prawnego w Wydziale Prawnym. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 22 do protokołu. 
 
Ad. 3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 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/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu użytkowego – garażu nr 21 położonego 

w  Łodzi przy ul. Ogrodowej 28c, stanowiącego własność osób fizycznych; 
 
 3/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr 26, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. Wschodniej 38, stanowiącego własność 
osób fizycznych; 

 
 4/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr 47, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 49, stanowiącego 
własność osób fizycznych; 

 
 5/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr 19, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42, 
stanowiącego własność osoby fizycznej; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka  
           w sprawach: 
 
 6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Glinianej 62 i Pojezierskiej bez 
numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 
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 7/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Spornej bez numeru, na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
 8/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zachodniej bez numeru na okres do  
3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

Sobańska w sprawie: 
 
 9/  ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ulicy Piotrkowskiej 50 oraz powołania Komisji Przetargowej. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego 
w ppkt. 2.9., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła przedstawienie w terminie do 
dnia 6 listopada br. szczegółowej informacji dotyczącej rozliczania ww. nieruchomości. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła wypracowanie, we współpracy z przedstawicielami 
Wydziału Prawnego oraz Biura ds. Rewitalizacji, najkorzystniejszego rozwiązania 
umożliwiającego Miastu podjęcie działań mających na celu rewitalizację ww. 
nieruchomości, a następnie przedstawienie informacji w tym zakresie. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.5. Pani Prezydent poleciła – po podpisaniu 
aktu notarialnego, na podstawie którego Miasto uzyska prawo własności ww. lokalu 
mieszkalnego – przedstawienie informacji w tym zakresie. Jednocześnie Pani Prezydent 
poleciła ustalenie, czy w lokalach usytuowanych w budynku znajdującym się na 
nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością położoną przy ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej 42 przebywają najemcy. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.7. Pani Prezydent poleciła zawarcie umów 
dzierżaw ww. części nieruchomości na okres do końca 2018 roku oraz zobowiązanie 
dzierżawców do poprawy estetyki usytuowanych na tym terenie obiektów celem 
dostosowania ich wyglądu do standardów obowiązujących na terenie Miasta. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 23 - 31 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informacje dotyczące spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Agnieszka Dobrucka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje i nie wyraziła zgody na usunięcie drzewa 
rosnącego na terenie ogrodu działkowego nr 236, usytuowanego na obszarze Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Azalia”. 
 

  
 Informacje stanowią załączniki nr 32 i 33 do protokołu. 
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Ad. 5. Sprawy różne. 
 
 Prezydent Miasta Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa przeanalizowanie sposobów mierzenia poziomu zanieczyszczenia 
powietrza i przedstawienie po 15 listopada br. propozycji wdrożenia na terenie Miasta 
najskuteczniejszego rozwiązania w tym zakresie. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 


