
Protokół Nr 70/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 23 stycznia 2017 r. w godzinach 1410– 1430. 
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
3. Robert Janikowski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
4. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej  

i Zdrowia 
5. Marek Kondraciuk - p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
6. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
7. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
8. Anna Czekała - Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
9. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
10. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-  

Administracyjnego 
11. Jolanta Baranowska - 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/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 
2/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej 
zachodnią część osiedla Sokołów. 

 
 

2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź 
jest właścicielem lub posiadaczem, oddawane w dzierżawę na okres nie dłuższy 
niż trzy lata; 

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

i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Juliana Tuwima 64  
i Juliana Tuwima bez numeru oraz Targowej 6/8 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia 
ich wykazu; 
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3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 75/77 na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Zgierskiej 71, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-49, jako 
działka o numerze 216/6. 

 
 
Ad. 1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 

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

Marcin Derengowski w sprawie: 
 

1/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry; 
 

- z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipińska w sprawie: 
 
2/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej 
zachodnią część osiedla Sokołów. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej.  

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.  
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 
- z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach: 
 

1/ stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź 
jest właścicielem lub posiadaczem, oddawane w dzierżawę na okres nie dłuższy 
niż trzy lata; 

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

i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Juliana Tuwima 64  
i Juliana Tuwima bez numeru oraz Targowej 6/8 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia 
ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 75/77 na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 
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- p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-
Koniuszaniec w sprawie: 
 
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Zgierskiej 71, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-49, jako 
działka o numerze 216/6. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła zawarcie  
w załączniku Nr 1 informacji, że podane stawki nie dotyczą punktów skupu surowców 
wtórnych.  
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Dysponowania Mieniem podjęcie 
działań mających na celu wyeliminowanie z centrum miasta punktów skupu surowców 
wtórnych, w tym ustalenie, czy miasto wydzierżawia nieruchomości na ten cel, a jeśli tak – 
rozwiązanie zawartych umów dzierżaw. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-6 do protokołu.  
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


