
Protokół Nr 14/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 24 marca 2011 r. 
w godzinach: 915– 1335    

 
W posiedzeniu udział wzięli: 
   
1. Hanna Zdanowska        –  Prezydent Miasta  
2. Marek Cieślak         –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Paweł Paczkowski        –  Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Piątkowski        –  Wiceprezydent Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski         –  Skarbnik Miasta  
6. Barbara Mrozowska-Nieradko            –  Sekretarz Miasta 
7. Michał Chmielewski        –  p.o. Z-cy Dyrektora Biura Prezydenta  
8. Halszka Karolewska        –  Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta 
9. Wojciech Barczyński        –  Radca prawny w Biurze Prawnym 
10. Elżbieta Twardowska        –  Dyrektor Biura Kontroli i Skarg   
11. Małgorzata Wojtczak        –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
12. Witold Fontner               –  Kierownik w Wydziale Organizacyjnym 
                                            
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła: Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
  
1. Sprawy Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

 
 1/  Informacja  na  temat  Łódzkiej Spółki  Infrastrukturalnej  z ograniczoną 
         odpowiedzialnością. 
     
 2/  Informacja dotycząca prac Zespołu ds. wypracowania rozwiązania problemu 
         związanego z przyłączami zrealizowanymi przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną 
         Sp. z o.o. w ramach Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia 
         ścieków w Łodzi II” powołanego Poleceniem Nr 2/WGK/2011 Wiceprezydenta 
         Miasta Łodzi z dnia 17.02.2011 r.  
 
 3/  Informacja dotycząca projektów inwestycyjnych: „Wodociągi i oczyszczalnia 
         ścieków w Łodzi II” i „Przebudowa nawierzchni drogowych ulic po inwestycjach 
         współfinansowanych przez Fundusz Spójności UE – projekt >>Wodociągi  
         i oczyszczalnia ścieków II<<”. 
   
 4/  Informacja w sprawie uzupełnienia sieci wybudowanej w ramach projektu 
         „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.    
  

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 
 1/   zamiany wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego w budynku 

                   położonym w Łodzi przy ul. prez. Gabriela Narutowicza 91b, na samodzielny 
                   lokal mieszkalny nr …, usytuowany w budynku położonym w Łodzi przy ul. prez. 
                   Gabriela Narutowicza 89; 

     
 2/  ustalenia innego niż 31 marca 2011 r. terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu 
        użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, poprzez rozłożenie płatności na 
        raty w 2011 r.; 
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 3/  przeznaczenia  do  sprzedaży,  na  rzecz  najemców, lokali użytkowych wraz  
        z gruntem, położonych w Łodzi przy ulicach: Ks. Stanisława Brzóski 81  
        i Lewej 7, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 
  
 4/  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych  
        w Łodzi przy ulicach Traktorowej 141/143 i Zakładowej 74-86a;    
 
5/  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

         w Łodzi przy ulicy Demokratycznej 55; 
     
6/  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

                   w Łodzi przy ulicy Aleksandra Puszkina bez numeru; 
 
7/ określenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących 

        mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi; 
   
8/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

                  nieruchomości na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 
   
9/  wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

 10/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
        przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki Abrama Czamańskiego położonego  
        w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 70; 
   
11/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

        przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki Teodora Steigerta z willą, położonego 
        w Łodzi przy ulicy Milionowej 53/55; 
   
12/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
 
13/ powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu 

        Miasta wymiany zagranicznej dzieci, młodzieży i pedagogów. 
 

3. Informacja w sprawie propozycji zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. 
            ujętych w Autopoprawce do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
            zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk  
            Nr 87/2011 – projekt z dnia 17 marca 2011 r.). 
 
4. Sprawy Wydziału Gospodarowania Majątkiem. 
 
 1/ Informacja w sprawie złego stanu technicznego muru okalającego (od strony  
                 ul. Zachodniej) schody prowadzące na taras usytuowany wzdłuż budynku 
                 położonego przy ul. Drewnowskiej 16.  
            
 2/  Informacja o przeprowadzonych  negocjacjach w sprawie wysokości ceny nabycia, 
                 w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Letniskowej 
                 bez numeru (działka 149/21).  

 
5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
            instytucji kultury na 2010 rok. 
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6. Informacja dotycząca powierzenia MPK – Łódź Sp. z o.o. zadania polegającego 
            na wykonywaniu usług przewozowych. 
 
7. Sprawy Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji. 
 
 1/  Informacja dotycząca zasad rozpatrywania wniosków o ustalenie innego terminu 
                  zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 
                  własność Skarbu Państwa i Miasta Łodzi. 
 

2/  Informacja  w  sprawie  podjętych  działań  zmierzających do zwrotu nakładów 
                  poniesionych na nieruchomości położone przy ul. Limanowskiego 31/35 i 35A. 

 
3/ Informacja w sprawie wniosku o ustanowienie służebności gruntowej na 

                  nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piaskowiec, oznaczonej w ewidencji 
                  gruntów i budynków jako działka nr 127/2, w obrębie B-2. 

 
4/ Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zapewnienia dojścia i dojazdu do 

                  nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Potokowej bez numeru oznaczonych 
                  jako działki 222/43 i 222/35, w obrębie W-12. 

 
8. Sprawozdanie ze stanu zaawansowania zadań realizowanych przez Biuro  
            ds. Inwestycji. 
 
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2010. 
 
10. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 
11. Informacja w sprawie nieruchomości zajętej pod Grupową Oczyszczalnię 
            Ścieków. 
 
Ad. 1.  Sprawy Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawili: 
 
– dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka w sprawie: 
 

 1/  Informacja  na  temat  Łódzkiej Spółki  Infrastrukturalnej  z ograniczoną 
         odpowiedzialnością. 

 
–  prezes zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Celestyn Podgórski 

oraz przedstawiciel Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Marek Pater  
w sprawach: 

 
 2/  Informacja dotycząca prac Zespołu ds. wypracowania rozwiązania problemu 
         związanego z przyłączami zrealizowanymi przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną 
         Sp. z o.o. w ramach Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia 
         ścieków w Łodzi II” powołanego Poleceniem Nr 2/WGK/2011 Wiceprezydenta 
         Miasta Łodzi z dnia 17.02.2011 r.  
 
 3/  Informacja dotycząca projektów inwestycyjnych: „Wodociągi i oczyszczalnia 
         ścieków w Łodzi II” i „Przebudowa nawierzchni drogowych ulic po inwestycjach 
         współfinansowanych przez Fundusz Spójności UE – projekt >>Wodociągi  
         i oczyszczalnia ścieków II<<”. 
   
 4/  Informacja w sprawie uzupełnienia sieci wybudowanej w ramach projektu 
         „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.   
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje. 
Odnośnie do informacji przedstawionych w ppkt. 1.2., 1.3. i 1.4. Pani Prezydent poleciła 
Sekretarz Miasta niezwłoczne powołanie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu 
Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”, w skład którego wejdą 
m.in.: wiceprezydent Paweł Paczkowski, wiceprezydent Marek Cieślak, przedstawiciele 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Budynków i Lokali, Biura Partnerstwa 
i Funduszy, służb finansowych Urzędu, Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o., 
Zarządu Dróg i Transportu oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Uczestnicy posiedzenia 
zwrócili uwagę na następujące zagadnienia: 
1) brak utwardzonych nawierzchni 145 dróg gruntowych skutkujący niesprawną kanalizacją 
deszczową;   
2) konieczność wybudowania i utwardzenia przynajmniej 29 km dróg gruntowych celem 
zapewnienia osiągnięcia efektu ekologicznego i utrzymania trwałości projektu; 
3) zagrożenie zwrotu pożyczki z WFOŚiGW w przypadku braku efektu ekologicznego 
uwarunkowanego utwardzeniem 29 km dróg; 
4) niebezpieczeństwo zwrotu środków pozyskanych z Funduszu Spójności UE na realizację 
projektu bądź nałożenia korekt finansowych w przypadku stwierdzenia przez audytora braku 
czynnych instalacji; 
5) konieczność wskazania przez Miasto inwestora odpowiedzialnego za odbiór dokumentacji 
z zakresu dróg wewnętrznych; 
6) potrzeba wskazania komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za podpisanie ze 
Spółką umowy dzierżawy przyłączy, które zostały wybudowane w ramach projektu; 
7) konieczność powierzenia Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. zadania wykupu od 
przyszłych inwestorów dodatkowych odcinków kanałów sanitarnych od końcówki odejścia 
bocznego do granicy posesji; 
8) konieczność opracowania dalszej strategii działania w związku z planowaną realizacją 
zadań Zarządu Dróg i Transportu;      
9) negatywny aspekt społeczny spowodowany niedotrzymaniem zobowiązań w zakresie 
utwardzenia dróg po zakończeniu inwestycji wodno-kanalizacyjnych; 
10) brak środków finansowanych na realizację planowanych zamierzeń. 
Ponadto wiceprezydent Krzysztof Piątkowski polecił Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej 
Sp. z o.o. ustalenie liczby wybudowanych dotychczas odejść bocznych do nieruchomości 
niezabudowanych. 
 

  
 Informacje stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu. 
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wojciech Dyakowski  

w sprawach: 
 

 1/   zamiany wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego w budynku 
                   położonym w Łodzi przy ul. prez. Gabriela Narutowicza 91b, na samodzielny 
                   lokal mieszkalny nr …, usytuowany w budynku położonym w Łodzi przy ul. prez. 
                   Gabriela Narutowicza 89; 

    
 2/  ustalenia innego niż 31 marca 2011 r. terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu 
        użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, poprzez rozłożenie płatności na 
        raty w 2011 r.; 
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 3/  przeznaczenia  do  sprzedaży,  na  rzecz  najemców, lokali użytkowych wraz  
        z gruntem, położonych w Łodzi przy ulicach: Ks. Stanisława Brzóski 81  
        i Lewej 7, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu; 
  
 4/  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych  
        w Łodzi przy ulicach Traktorowej 141/143 i Zakładowej 74-86a;    
 
5/  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

         w Łodzi przy ulicy Demokratycznej 55; 
     
6/  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

                   w Łodzi przy ulicy Aleksandra Puszkina bez numeru; 
 
– z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej Chojnacki w sprawach: 
 

7/ określenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących 
        mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi; 
   
8/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

                  nieruchomości na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek oraz główny 

projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Dariusz Boguszewski  
w sprawach: 

 
9/  wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

 10/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
        przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki Abrama Czamańskiego położonego  
        w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 70; 
   
11/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

 
– Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski oraz dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata 

Wojtczak w sprawie: 
 

12/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;  
 

– z-ca dyr. Wydziału Edukacji Dorota Szafran w sprawie:    
 

 13/ powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu 
        Miasta wymiany zagranicznej dzieci, młodzieży i pedagogów. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych 
w ppkt. 2.3., 2.7. oraz 2.8.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent zobowiązała Wydział 
Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji do pisemnego poinformowania podmiotów 
ubiegających się o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntów komunalnych o możliwościach wynikających z regulacji zawartych w uchwale
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Nr LXXXVIII/1531/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz 
ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną.    
Odnośnie do projektu zaprezentowanego w ppkt. 2.3. Prezydent Miasta zwróciła się 
do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji o rozważenie możliwości sprzedaży 
omawianych nieruchomości w całości. Ponadto wiceprezydent Krzysztof Piątkowski 
zobowiązał ww. Wydział do przygotowania wykazu nieruchomości zabudowanych, 
zlokalizowanych na działkach o wysokiej wartości, zajmowanych przez niewielką liczbę 
najemców. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.7. Pani Prezydent poleciła Wydziałowi 
Budynków i Lokali opracowanie polityki Miasta w zakresie realnych podwyżek czynszu.  
W nawiązaniu do projektu omówionego w ppkt. 2.8 Prezydent Miasta zobowiązała Wydział 
Budynków i Lokali do wystąpienia z zapytaniem ofertowym do innych firm poza Spółką Art 
Marketing Syndicate S.A., celem ustalenia stopnia ich zainteresowania przedmiotowym 
przedsięwzięciem. Jednocześnie Pani Prezydent poleciła ww. komórce organizacyjnej 
Urzędu uzyskanie opinii Plastyka Miasta w kwestii wpływu powyższych działań na 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta.   
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 5-17 do protokołu. 

 
Ad. 3. Informację w sprawie propozycji zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. 
             ujętych w Autopoprawce do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
             w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok 
             (Druk Nr 87/2011 – projekt z dnia 17 marca 2011 r.) przedstawił Skarbnik 
             Miasta Krzysztof Mączkowski. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację, zobowiązując jednocześnie 
Skarbnika Miasta do jej uzupełnienia w kwestii zabezpieczenia dodatkowych środków 
finansowych, pochodzących z rezerwy na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa.  
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
Ad. 4. Sprawy Wydziału Gospodarowania Majątkiem przedstawili: 
 
– p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka, dyr. 
            Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Pacholski oraz z-ca dyr. Delegatury Łódź 
           -Bałuty Mirosław Owczarek w sprawie: 
 

1/ Informacja w sprawie złego stanu technicznego muru okalającego (od strony  
                 ul. Zachodniej) schody prowadzące na taras usytuowany wzdłuż budynku 
                 położonego przy ul. Drewnowskiej 16.  
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Elżbieta Filipiak w sprawie:  
 

2/  Informacja o przeprowadzonych  negocjacjach w sprawie wysokości ceny nabycia, 
                 w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Letniskowej 
                 bez numeru (działka 149/21).  
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Prezydent Miasta Hanna Zdanowska przyjęła informacje. 
Odnośnie do informacji zaprezentowanej w ppkt 4.1. Pani Prezydent wyznaczyła Delegaturę 
Łódź-Bałuty jako podmiot odpowiedzialny za remont w przedmiotowym zakresie. 
W nawiązaniu do informacji przedstawionej w ppkt. 4.2. Prezydent Miasta wyraziła 
zgodę na przyjęcie projektu zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Letniskowej 
bez numeru oraz ogłoszenia jej wykazu w trybie pozakolegialnym. 
 

 
Informacje stanowią załączniki nr 19 i 20 do protokołu. 
 

Ad. 5. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
            instytucji kultury na 2010 rok przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Kultury Monika 
            Głowacka. 
  
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  
Jednocześnie Skarbnik Miasta zwrócił uwagę na konieczność wyjaśnienia przyczyny 
zaciągnięcia kredytu przez Muzeum Miasta Łodzi.  
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Ad. 6. Informację dotycząca powierzenia MPK – Łódź Sp. z o.o. zadania polegającego 
            na wykonywaniu usług przewozowych przedstawili dyr. Zarządu Dróg  
            i Transportu Krzysztof Pacholski oraz kierownik w Zarządzie Dróg i Transportu 
            Tomasz Grzegorczyk.  
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

Ad. 7. Sprawy Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji przedstawili: 
 
– dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wojciech Dyakowski  
            w sprawach:  
 

1/  Informacja dotycząca zasad rozpatrywania wniosków o ustalenie innego terminu 
                  zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 
                  własność Skarbu Państwa i Miasta Łodzi. 
 

2/  Informacja  w  sprawie  podjętych  działań  zmierzających do zwrotu nakładów 
                  poniesionych na nieruchomości położone przy ul. Limanowskiego 31/35 i 35A. 
 
  – z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Joanna Bąk w sprawach: 
 

3/ Informacja w sprawie wniosku o ustanowienie służebności gruntowej na 
                  nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piaskowiec, oznaczonej w ewidencji 
                  gruntów i budynków jako działka nr 127/2, w obrębie B-2. 
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4/ Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zapewnienia dojścia i dojazdu do 
                  nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Potokowej bez numeru oznaczonych 
                  jako działki 222/43 i 222/35, w obrębie W-12. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje przedstawione w ppkt. 7.1. i 7.2. 
Odnośnie do informacji zaprezentowanej w ppkt. 7.1. Prezydent Miasta poleciła Wydziałowi 
Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji przygotowanie projektu aktu prawnego określającego 
zasady ustalania innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntów Skarbu Państwa. 
W nawiązaniu do informacji przedstawionej w ppkt. 7.2. Pani Prezydent zaakceptowała 
propozycję Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dotyczącą powierzenia sprawy 
kancelarii prawniczej, zobowiązując Biuro Prawne do udzielenia pomocy ww. komórce 
organizacyjnej Urzędu przy wyborze właściwego podmiotu. 
Odnośnie do materiału zaprezentowanego w ppkt. 7.3. i 7.4. Prezydent Miasta podjęła 
decyzję o odmowie ustanowienia służebności gruntowej na ww. nieruchomościach.  
 

 
Materiał stanowi załączniki nr 23-26 do protokołu. 
 

Ad. 8. Sprawozdanie ze stanu zaawansowania zadań realizowanych przez Biuro  
            ds. Inwestycji przedstawił dyr. Biura ds. Inwestycji Michał Maćkiewicz. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zadecydowała o konieczności przedstawienia ww. materiału 
w innym terminie. 
  

 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 

Ad. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2010 przedstawił 
            Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła sprawozdanie.  
 

 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 
Ad. 10. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawili Skarbnik Miasta Krzysztof 
              Mączkowski oraz dyr. Wydziału Księgowości Zdzisława Bajor. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
  

 
Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 

Ad. 11. Informację w sprawie nieruchomości zajętej pod Grupową Oczyszczalnię 
              Ścieków przedstawił radca prawny w Biurze Prawnym Wojciech Barczyński. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 

 
 Informacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 
 
 

  Posiedzeniu przewodniczyła 
 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 

  Prezydent Miasta 
 
 
 


