
Protokół Nr 62/16 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 21 listopada 2016 r. 
w godzinach: 1540 – 1620     

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
4. Robert Janikowski    –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
5. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
6. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
7. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
8. Maria Krzemińska-Baranowska   –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
9. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
10. Jolanta Branowska    –  Inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
 
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/ ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi; 
 
 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz 
przyznania im określonej liczby punktów;  

 
 3/ nabycia na własność Miasta Łodzi niezabudowanej nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, stanowiącej własność osób 
fizycznych. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi 
przy ul. Długosza 7/9, stanowiącej własność osoby fizycznej; 

 
 2/ przeznaczenia do sprzedaży 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; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 85 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 
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 4/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Rogozińskiego bez numeru 
na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej bez numeru na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

położonej w Łodzi przy ulicy Janusza Kusocińskiego bez numeru na okres do 3 
lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 7/ użyczenia Stowarzyszeniu Społecznie Zaangażowani części nieruchomości 

zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9; 
 
 8/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana 
Kilińskiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 
S-6 numerem 462/30; 

 
 9/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
 10/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
 
Odnośnie do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu działki stanowiącej własność 
Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego bez numeru, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-6 numerem 462/30,  
wymienionego w ppkt. 2.8. Prezydent Hanna Zdanowska – na wniosek dyr. Departamentu 
Gospodarowania Majątkiem – podjęła decyzję o wycofaniu go z porządku posiedzenia 
Kolegium. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawie: 
 
 1/ ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi; 
 
– p.o. dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawie: 
 
 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz 
przyznania im określonej liczby punktów;  

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

w sprawie: 
 
 3/ nabycia na własność Miasta Łodzi niezabudowanej nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, stanowiącej własność osób 
fizycznych. 
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Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 3 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach: 
 

1/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi 
przy ul. Długosza 7/9, stanowiącej własność osoby fizycznej; 

 
 2/ przeznaczenia do sprzedaży 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; 

 
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach: 
 
 3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 85 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Rogozińskiego bez numeru 
na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej bez numeru na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

położonej w Łodzi przy ulicy Janusza Kusocińskiego bez numeru na okres do  
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

  
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski oraz dyr. Biura 

ds. Partycypacji Społecznej Grzegorz Justyński w sprawie: 
 
 7/ użyczenia Stowarzyszeniu Społecznie Zaangażowani części nieruchomości 

zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9; 
 
– dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawach: 
 
 9/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
 10/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
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Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego 
w ppkt. 2.7., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorom Wydziału 
Dysponowania Mieniem oraz Biura ds. Partycypacji Społecznej ponowne jego 
przedstawienie w drodze pozakolegialnej wraz z informacją na temat kosztów utrzymania tej 
nieruchomości (w tym kosztów ogrzewania budynków) oraz źródeł ich pokrycia przez 
podmiot ubiegający się o jej użyczenie.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła 
wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul. Rzgowskiej 85 na okres 
6 miesięcy oraz podjęcie działań zmierzających do sprzedaży całej nieruchomości. Ponadto 
Pani Prezydent poleciła ponowne wystąpienie do Zarządu Dróg i Transportu o wydanie 
opinii w sprawie zapewnienia obsługi komunikacyjnej działki miejskiej położonej przy 
ul. Rzgowskiej 85, oznaczonej numerem 2/5 (obręb G-13), a następnie przedłożenie na 
Kolegium sprawy sprzedaży nieruchomości. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4 - 12 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 


