
Protokół Nr 51/16 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 16 sierpnia 2016 r. w godzinach 930– 1030. 
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Wojciech Rosicki - Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
4. Marek Kondraciuk - p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
5. Robert Janikowski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
6. Michał Chmielewski - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi  

i Administracji 
7. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
8. Anna Czekała - Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
9. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
10. Witold Fontner - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-  

Administracyjnego 
 
 

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/  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź 
porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy; 

 
2/ wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu 

taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę 
osobową na obszarze Miasta Łodzi; 

 
3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Pomorskiej 44. 
 

2.  Informacja dotycząca podjętych działań dotyczących sprzedaży nieruchomości 
położonej przy ul. Cieplarnianej 22 wraz z projektem zarządzenia w sprawie 
przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Cieplarnianej 22 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia jej wykazu. 
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3.  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie: 
 

1/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
 

4. Informacja w sprawie prywatyzacji garażu nr 6U, usytuowanego na 
nieruchomości położonej w Łodzi, przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 55. 

 
5. Informacja w sprawie prywatyzacji garaży nr G-1, G-2, G-3, usytuowanych na 

nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Wygodnej 1-5. 
 
6. Sprawy różne.  

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

 
- p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Wagner w sprawie: 
 

1/  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź 
porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy; 

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

Marcin Derengowski w sprawie: 
 

2/ wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu 
taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę 
osobową na obszarze Miasta Łodzi; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 

3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ul. Pomorskiej 44. 

 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Ponadto – odnośnie do ppkt. 1.2 Pani Prezydent poleciła przypomnienie przedstawicielom 
przedsiębiorstw taksówkowych w Łodzi ustaleń dotyczących zakazu postojów taksówek 
na ul. Piotrkowskiej. 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu.  
 
 
Ad. 2.  Informację dotyczącą podjętych działań dotyczących sprzedaży nieruchomości 

położonej przy ul. Cieplarnianej 22 wraz z projektem zarządzenia w sprawie 
przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Cieplarnianej 22 na okres do 3 lat 
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oraz ogłoszenia jej wykazu przedstawił z-ca dyr. Wydziału Dysponowania 
Mieniem Adam Komorowski. 

 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. Jednocześnie Pani Prezydent poleciła zawarcie 
w umowie dzierżawy nieruchomości zapisu o możliwości jej rozwiązania w każdej chwili 
przez Miasto. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Prawnego przeprowadzenie 
analizy prawnej przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnymi oraz przedstawienie 
informacji w sprawie możliwości sprzedaży gruntów rolnych znajdujących się w granicach 
administracyjnych Miasta i stanowiących jego własność. 

 
Informacja wraz z projektem zarządzenia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
 
A. 3.  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2016 rok przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Budżetu Anna 
Czekała. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
  

 
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
 
Ad. 4 i 5.  Informację w sprawie prywatyzacji garażu nr 6U, usytuowanego na 

nieruchomości położonej w Łodzi, przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 55 
oraz Informację w sprawie prywatyzacji garaży nr G-1, G-2, G-3, 
usytuowanych na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Wygodnej 1-5 
przedstawił p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości 
Mariusz Pujan. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła wystąpienie do Wspólnot 
Mieszkaniowych, obejmujących ww. nieruchomości, o opinię w sprawie prywatyzacji 
znajdujących się na nich garaży.  
  

 
Informacje stanowią załączniki nr  6 i 7 do protokołu.  
 
 
Ad. 6.  Sprawy różne.  
 
Prezydent Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Wydziału Dysponowania Mieniem 
przedstawienie informacji w sprawie parkingu zorganizowanego na wydzierżawionych od 
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Miasta nieruchomościach u zbiegu al. 1 Maja i ul. Żeligowskiego, a także propozycji jego 
likwidacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i interesu Miasta. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


