
Protokół Nr 154/14 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 6 maja 2014 r. w godzinach 915 – 940. 
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
4. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
6. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 
7. Małgorzata Kasprowicz - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
8. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania  

Majątkiem 
9. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
11. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
12. 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/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Łąkowej 
oraz alei Włókniarzy; 

 
2/ wyrażenia zgody na przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej o nazwie II Szpital Miejski im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto 
Łódź jego zobowiązań. 

 
2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego numer …, usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ul. Legionów 20, stanowiącego własność osoby fizycznej; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, 

usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych  
w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 142 wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 
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3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 66 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu. 

 
3.  Informacja Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania 

Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w sprawie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 4  
w Łodzi. 

 
 
Ad. 1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
  
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza oraz generalny projektant 

w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Dariusz Boguszewski w sprawie: 
 

1/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Łąkowej 
oraz alei Włókniarzy; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Robert Kowalik w sprawie: 

 
2/ wyrażenia zgody na przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej o nazwie II Szpital Miejski im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto 
Łódź jego zobowiązań. 

 
 
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: 
 
- p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska  

w sprawie: 
 

1/  nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego numer …, usytuowanego w budynku 
położonym w Łodzi przy ul. Legionów 20, stanowiącego własność osoby fizycznej; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Liliana Walentkiewicz-Gustowska  

w sprawie: 
 

2/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, 
usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych  
w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 142 wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 
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- dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Komorowski w sprawie: 
 
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 66 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego  
w ppkt. 2.2, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura Prezydenta 
poinformowanie Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta  
o konieczności bezpośredniego skonsultowania z Prezydentem Miasta Łodzi szczegółów 
prywatyzacji budynków usytuowanych przy ul. Piotrkowskiej 142. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-5 do protokołu. 

 
 

Ad. 3.  Informację Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania 
Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w sprawie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 4  
w Łodzi przedstawił z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Przemysław 
Mroczkowski. 

 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przedstawienie informacji na 
temat liczby lokali mieszkalnych usytuowanych w częściowo zniszczonym przez pożar 
budynku przy ul. Gdańskiej 4, z podziałem na lokale będące własnością Miasta oraz osób 
fizycznych, a także informacji dotyczącej możliwości finansowych członków wspólnoty 
mieszkaniowej w zakresie przeprowadzenia koniecznego remontu. Ponadto Pani Prezydent 
poleciła ustalenie, czy polisa ubezpieczeniowa wspólnoty mieszkaniowej pokrywa koszt 
mieszkań zastępczych przyznanych mieszkańcom ww. budynku. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 
 

 


