
Protokół Nr 153/14 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 28 kwietnia 2014 r. 
w godzinach: 1410 – 1510    

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska     –  Prezydent Miasta  
2. Marek Cieślak      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak     –  Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Piątkowski         –  Wiceprezydent Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko       –  Sekretarz Miasta 
6. Małgorzata Kasprowicz     –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury  

                                                            i Rozwoju 
7. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
8. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
9. Marcin Górski         –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
10. Katarzyna Korowczyk     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
 
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 zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
                   w Łodzi przy ul. Demokratycznej 114; 
 
 2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
                   w Łodzi przy ul. Zgierskiej 66; 
 
 3/ zaopiniowania „Propozycji planu Aglomeracja Łódź”. 
  
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Maratońskiej 24/32 na okres do  
3 miesięcy; 

  
 2/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
 3/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok. 
  
3. Informacja na temat stanu realizacji zadania związanego z poborem opłaty za 
            gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
4. Informacja w sprawie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu  
            w przypadku odmowy jego wykupienia przez najemcę. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawach: 
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 1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
                   w Łodzi przy ul. Demokratycznej 114; 
 
 2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
                   w Łodzi przy ul. Zgierskiej 66; 
 
– dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawie: 
 
 3/ zaopiniowania „Propozycji planu Aglomeracja Łódź”. 
  
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. Pani Prezydent zaakceptowała 
autopoprawkę zgłoszoną przez dyrektora Wydziału, dotyczącą ujęcia w uzasadnieniu 
oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przy 
ul. Demokratycznej 114 oraz opinii Rady Osiedla Chojny w sprawie jej zbycia.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.3. Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 
Wydziału Organizacyjno-Prawnego przygotowanie do Marszałka Województwa Łódzkiego 
projektu pisma w sprawie doprecyzowania pojęcia „aglomeracja”, przyjmowanego przez 
Urząd Wojewódzki w związku z realizacją projektów o zróżnicowanym charakterze. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 3 do protokołu. 
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawie: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Maratońskiej 24/32 na okres do  
3 miesięcy; 

 
– dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawach: 
 
 2/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
 3/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok. 
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent zaakceptowała 
autopoprawkę dyrektora Wydziału, dotyczącą zmiany terminu dzierżawy części 
nieruchomości położonej przy ul. Maratońskiej 24/32. 
  

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4 - 6 do protokołu. 
 
Ad. 3.  Informację na temat stanu realizacji zadania związanego z poborem opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawili: dyr. Wydziału 
Finansowego Agnieszka Szczepaniak, dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Ewa Jasińska, z-ca dyr. Wydziału Informatyki Anna Wierzbicka oraz  
dyr. Łódzkiego Ośrodka Geodezji Jan Schnerch. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła wszystkim zaangażowanym 
w sprawę komórkom przedstawienie w terminie do dnia 28 maja br. szczegółowej informacji 
na temat organizacyjnego zabezpieczenia realizacji zadań związanych z poborem opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 4.  Informację w sprawie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu  
            w przypadku odmowy jego wykupienia przez najemcę przedstawili dyr. Wydziału 
            Organizacyjno-Prawnego Marcin Górski oraz radca prawny w Wydziale 
            Organizacyjno-Prawnym Alicja Strączyńska.  
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
  
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 

    Prezydent Miasta 
 
 
 
 
 


