
Protokół Nr 18/15 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 1 czerwca 2015 r. 
w godzinach: 835 – 850     

 

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

                                                            i Rozwoju 
8. Anna Czekała          –  Zastępca Dyrektora 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 zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rusałki 10 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Rusałki 10, 14 i 16 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 Śląskiej 9/13 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Grzybowej 2 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu. 

  
Ad. 1.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Komorowski oraz p.o. kierownika w Biurze 
            Architekta Miasta Andrzej Piech w sprawach: 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rusałki 10 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

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

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Rusałki 10, 14 i 16 na okres do  
3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 
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– dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Komorowski w sprawach: 
 
 3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Śląskiej 9/13 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Grzybowej 2 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2. Pani Prezydent poleciła dokonanie 
podziału nieruchomości położonych przy ulicy Rusałki 14 i 16 (działki nr 117 
i 116) w celu przeznaczenia części bezpośrednio położonych przy ulicy Rusałki do 
sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4. Pani Prezydent poleciła zawarcie 
– w umowie dzierżawy części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Grzybowej 2 – 
zapisu umożliwiającego jej rozwiązanie w przypadku przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1 - 4 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 

    Prezydent Miasta 
 
 
 
 
 
 


