
Protokół Nr 25/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 9 czerwca 2011 r. w godzinach 915 – 1245   
 

 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
   
1. Hanna Zdanowska  –  Prezydent Miasta 
2. Marek Cieślak  –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Arkadiusz Banaszek  –  Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Piątkowski     –  Wiceprezydent Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski         –  Skarbnik Miasta  
6. Barbara Mrozowska-Nieradko       –  Sekretarz Miasta 
7. Tomasz Piotrowski        –  p.o. Dyrektora Biura Prezydenta 
8. Jacek Turczak                                     –  Dyrektor Biura Prawnego  
9. Paweł Michalski          –  p.o. z-cy Dyrektora Wydziału Budżetu 
10. Elżbieta Twardowska        –  Dyrektor Biura Kontroli i Skarg  
11. Katarzyna Korowczyk        –  p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego  
 
 
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/ zatwierdzenia  statutu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej Łódź-Polesie; 
  
2/  zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi 

przy ul. Nawrot 38B, na wyodrębnione nieruchomości lokalowe stanowiące 
własność Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; 

 
3/ uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon 
Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu Wasiaka;   

 
4/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, 
Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, 
Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza 
i Krótkiej; 

 
5/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz.  
J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr. S. Kopcińskiego; 
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6/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz.  
J. Piłsudskiego i ulic: Tunelowej oraz Józefa, do terenu kolejowego; 

 
7/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Unii 
Lubelskiej i ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej,  
gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej; 

 
8/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla  
Wł. Warneńczyka; 

 
9/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lodowej,  
gen. J. Dąbrowskiego i Tomaszowskiej; 

 
10/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
11/ zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 
1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki 
Abrama Czamańskiego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 70; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu 
fabrycznego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 14/16; 

 
3/  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki 
Teodora Steigerta z willą, położonego w Łodzi przy ulicy Milionowej 53/55; 

 
4/  nabycia od Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Botanik” prawa użytkowania 

wieczystego i ustanowienia na rzecz Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Botanik” prawa użytkowania wieczystego; 

 
5/  przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości 

gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Przedświt 6, stanowiącej własność 
Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Chojny” oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/  przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej 

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 204/210, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na 
rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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7/  przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych  
– Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” i osób fizycznych oraz 
ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 2; 

 
8/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Lawendowej 12 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
9/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej 
w Łodzi przy ulicy Piwnej 42 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
10/ przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Łodzi przy  
ul. Rokicińskiej 156 i Rokicińskiej bez numeru oraz powołania Komisji 
Przetargowej; 

 
11/ użyczenia    Wspólnocie    Mieszkaniowej    przy ul. Dowborczyków 4 części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 4; 
 
12/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Nawrot 74 części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 74; 
 
13/ przeznaczenia  o  oddania  w  dzierżawę  w  drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Adama Mickiewicza bez numeru na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 9 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
15/ przeznaczenia  do  oddania  w  dzierżawę  w  drodze bezprzetargowej, 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 60/62 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
16/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy al. 1 Maja 61 i 63 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
17/ przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu 

nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 19 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
18/ zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  terminów obowiązujących 

w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Łodzi oraz 
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

 
19/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 
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3. Informacja o stanowisku Zarządu Dróg i Transportu oraz Biura Architekta 
Miasta w sprawie trybu i zasadności realizacji inwestycji drogowych w Łodzi  
ze szczególnym uwzględnieniem ul. Targowej. 

 
4.  Informacja dotycząca przejmowania przez Miasto sieci wodociągowo 

-kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych. 
 
 
5.   Informacja  na temat dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz 

rozwiązania problemu bazy lokalowej obiektów dla bezdomnych mężczyzn. 
 
 
 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
  – dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Maciej Prochowski w sprawie: 

 
1/ zatwierdzenia  statutu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej Łódź-Polesie; 
 

–  z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Izabela 
Dobrzańska-Śmigielska sprawie: 

  
2/  zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi 

przy ul. Nawrot 38B, na wyodrębnione nieruchomości lokalowe stanowiące 
własność Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; 

 
–  dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek sprawach: 

 
3/ uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon 
Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu Wasiaka;   

 
4/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, 
Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, 
Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza 
i Krótkiej; 

 
5/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz.  
J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr. S. Kopcińskiego; 

 
6/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz.  
J. Piłsudskiego i ulic: Tunelowej oraz Józefa, do terenu kolejowego; 

 
7/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Unii 
Lubelskiej i ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej,  
gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej; 

 



 5

8/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla  
Wł. Warneńczyka; 

 
9/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lodowej,  
gen. J. Dąbrowskiego i Tomaszowskiej; 

 
–  Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski sprawach: 

 
10/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
11/ zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej, z wyjątkiem projektów przedstawionych w ppkt. 1.2, 1.6 i 1.7.  
Odnośnie do projektu uchwały przedstawionego w ppkt. 1.2 Pani Prezydent poleciła 
ponowne jego skierowanie na posiedzenie Kolegium, po wyjaśnieniu wątpliwości 
dotyczących wartości nieruchomości lokalowych stanowiących własność Społecznej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz kwestii związanych z podatkiem VAT.
Odnośnie do projektów uchwał przedstawionych w ppkt. 1.6 i 1.7 Pani Prezydent nie 
wyraziła zgody na dalsze ich procedowanie ze względu na to, że podjęte już zostały działania 
zmierzające do rozbudowy stadionu Widzewa.  
 

 
 

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 – 11 do protokołu. 
 

 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
–  dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek oraz  

gł. projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Dariusz Boguszewski 
w sprawach: 

 
1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki 
Abrama Czamańskiego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 70; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu 
fabrycznego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 14/16; 

 
3/  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki 
Teodora Steigerta z willą, położonego w Łodzi przy ulicy Milionowej 53/55; 
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–  z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Izabela 
Dobrzańska-Śmigielska w sprawie: 

 
4/ nabycia od Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Botanik” prawa użytkowania 

wieczystego i ustanowienia na rzecz Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Botanik” prawa użytkowania wieczystego; 

 
–  z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana 

Walentkiewicz-Gustowska w sprawach: 
 

5/  przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości   
gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Przedświt 6, stanowiącej własność 
Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Chojny” oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/  przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej 

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 204/210, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na 
rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
7/  przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” i osób fizycznych oraz ogłoszenia 
jej wykazu – wykaz nr 2 

 
–  p.o. dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka 

w sprawach: 
 

8/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Lawendowej 12 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
9/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej 
w Łodzi przy ulicy Piwnej 42 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
–  p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Elżbieta Filipiak 

w sprawie: 
 

10/ przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Łodzi przy 
ul. Rokicińskiej 156 i Rokicińskiej bez numeru oraz powołania Komisji 
Przetargowej; 

 
–  p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak 

w sprawach: 
 

11/ użyczenia    Wspólnocie    Mieszkaniowej    przy  ul. Dowborczyków 4 części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 4; 
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12/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Nawrot 74 części nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 74; 

 
13/ przeznaczenia  o  oddania  w  dzierżawę  w  drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Adama Mickiewicza bez numeru na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 9 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
15/ przeznaczenia  do  oddania  w  dzierżawę  w  drodze bezprzetargowej, 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 60/62 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
16/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy al. 1 Maja 61 i 63 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich 
wykazu; 

 
17/ przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu 

nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 19 oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
  – p.o. z-cy dyrektora Wydziału Budżetu Paweł Michalski w sprawach: 

 
          18/ zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  terminów obowiązujących 

w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Łodzi oraz 
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 
          19/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego 
w ppkt. 2.4, który wymaga wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez Skarbnika Miasta, 
dotyczących sposobu rozliczeń między miastem a Retkińską Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Botanik” z tytułu nabycia i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. 
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 2.6 i 2.7 Pani Prezydent poleciła 
niezwłoczne przygotowanie – a o ile jest to możliwe, to na sesję Rady Miejskiej w dniu 
6 lipca br. – projektu zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży 
przez Miasto Łódź niektórych nieruchomości, polegającej na zmniejszeniu do wysokości 
50% bonifikaty przyznawanej spółdzielniom mieszkaniowym. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła przedstawienie szczegółowej informacji dotyczącej sprawy 
sprzedaży nieruchomości znajdującej się przy zbiegu ulic Ogrodowej i Północnej. W kwestii 
nieruchomości zlokalizowanej przy zbiegu ulic Kilińskiego i Piłsudskiego Pani Prezydent 
poleciła przygotowanie opinii prawnej w sprawie możliwości wycofania się przez miasto 
z decyzji ZRID, i w przypadku, gdy będzie ona pozytywna – przygotowanie projektu 
zarządzenia w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż tej nieruchomości. Ponadto poleciła 
przedstawienie informacji na temat terenów inwestycyjnych strategicznych dla miasta 
i problemów z ich sprzedażą, w tym problemu wyburzeń nieruchomości znajdujących się 
przy ul. Zachodniej. 
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Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.13 Pani Prezydent poleciła
wydzierżawienie części nieruchomości na okres do 3 miesięcy, a następnie urządzenie na 
tym terenie ogólnodostępnego parkingu i zainstalowanie parkometru. Ponadto Pani 
Prezydent poleciła pilne przygotowanie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 
Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania, dotyczącej objęcia 
strefą płatnego parkowania części nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Adama 
Mickiewicza bez numeru (obręb P-30, część działki nr 2/16, KW 186).  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.15 Pani Prezydent poleciła 
wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zgierskiej 60/62 na okres do 1 roku, 
przygotowanie jej jako terenu przeznaczonego pod inwestycję bądź na sprzedaż oraz 
poinformowanie obecnych dzierżawców o planach miasta związanych z tym obszarem. 
 

 
 

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 12 – 30 do protokołu. 
 
 

Ad. 3. Informację o stanowisku Zarządu Dróg i Transportu oraz Biura Architekta 
Miasta w sprawie trybu i zasadności realizacji inwestycji drogowych w Łodzi ze 
szczególnym uwzględnieniem ul. Targowej przedstawili p.o. dyr. Biura Architekta 
Miasta Marek Lisiak oraz z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Joanna 
Wasilewska-Kłąb. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację i poleciła Zarządowi Dróg i Transportu 
przedstawienie w ciągu  miesiąca informacji na temat planowanych inwestycji drogowych, 
szczególnie w rejonie ulic Targowej i Ustronnej, z uwzględnieniem kosztów wyceny 
i wykupu nieruchomości, których pozyskanie jest niezbędne do ich realizacji.  
 

 
 Informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Ad. 4. Informację dotyczącą przejmowania przez Miasto sieci wodociągowo 

-kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych przedstawił p.o. dyr. Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Andrzej Wójcik. 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację i poleciła wystąpić do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów z prośbą o wydanie opinii w sprawie wysokości wynagrodzenia, 
jakie miasto powinno płacić z tytułu przekazania przez inwestora prywatnego sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej, wybudowanej w związku z realizacją inwestycji 
mieszkaniowej. Ponadto poleciła przedstawienie kompleksowej informacji prawnej na temat 
możliwych działań miasta w sytuacji wystąpienia żądań prywatnych inwestorów dotyczących 
wynagrodzenia z tytułu wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej i przekazania jej miastu. 

 
 

Informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Ad. 5. Informację na temat dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz 

rozwiązania problemu bazy lokalowej obiektów dla bezdomnych mężczyzn 
przedstawili z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Jaszczak 
i p.o. z-cy dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  
Odnośnie do konieczności zmiany lokalizacji Noclegowni i Schroniska przy ul. Spokojnej 
10/12 ze względu na to, że jeden z budynków pozostaje w kolizji z projektowaną Trasą 
Górna, Pani Prezydent poleciła – po jak najszybszym ustaleniu możliwości 
partycypowania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w kosztach adaptacji 
nowych budynków – ponowne przedstawienie sprawy na posiedzeniu Kolegium. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 

 
 

 
Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 
 
 
 
 
 
 
 


