
Protokół Nr 124/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 4 maja 2018 r. w godzinach 935– 1000  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Adam Komorowski - p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem 
3. Sławomir Granatowski - Zastępca Dyrektora Biura Strategii Miasta 
4. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
5. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
6. Halina Wyszomirska - p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu 
7. Elżbieta Staszyńska - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
8. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor 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.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie: 
 

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Pomorskiej 100. 

 
 

2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu użytkowego  
i samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych  
w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu  
w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia 
ich wykazów; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie 
wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów. 

 
3. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy w świetle obowiązującego „Studium uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. 
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Ad. 1.  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 100 
przedstawił p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek 
Jóźwiak. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały, przyjęła informację  
o planowanym uzupełnieniu uzasadnienia do projektu o opinię właściwej rady osiedla i poleciła 
skierować go – po uzupełnieniu – pod obrady Rady Miejskiej. 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił: 
 
- p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu użytkowego  
i samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych  
w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu  
w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia 
ich wykazów; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie 
wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2-3 do protokołu.  
 
 
Ad. 3.  Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy w świetle obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”  przedstawiła dyr. Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Małgorzata Kasprowicz. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła wniosek i poleciła jego ponowne przedstawienie na 
posiedzeniu Kolegium, które odbędzie się po dniu 6 maja br. pod przewodnictwem 
wiceprezydenta Wojciecha Rosickiego, z udziałem dyrektora i zastępcy dyrektora Wydziału 
Prawnego, tj. Pana Marcina Górskiego oraz Pani Elżbiety Staszyńskiej. 
 

 
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 

 
Posiedzeniu przewodniczyła: 

 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


