
Protokół Nr 23/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 26 maja 2011 r. 
w godzinach 915– 1155 

 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 
   1. Hanna Zdanowska   - Prezydent Miasta 
   2. Agnieszka Nowak   - Wiceprezydent Miasta 
   3. Krzysztof Mączkowski   - Skarbnik Miasta 
   4. Barbara Mrozowska-Nieradko  - Sekretarz Miasta 
   5. Elżbieta Twardowska   - Dyrektor Biura Kontroli i Skarg 
   6. Maria Krzemińska-Baranowska  - z-ca Dyrektora Biura Prawnego 
   7. Michał Chmielewski   - p.o. z-cy Dyrektora Biura Prezydenta 
   8. Katarzyna Korowczyk   - p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
        
    
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/ przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital 
Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi; 

2/ przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska 
Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi; 

     3/ przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska 
Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi. 

 
 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:  
 
 
     1/  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej             
w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz 
projektowanego Stawu Wasiaka; 

 
     2/ zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 

Miasto Łódź; 
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 3/ rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy      
ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44; 

 
4/ odwołania  ze stanowiska i rozwiązania  stosunku  pracy z dyrektorem XXI Liceum 

Ogólnokształcącego w Łodzi przy   ul. Mikołaja Kopernika 2; 
 
5/ rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi 

przy ul. Adama Naruszewicza 35; 
 
6/ użyczenia Caritas Archidiecezji Łódzkiej lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 

położonym w Łodzi przy  ul. Stefana Czarnieckiego 4; 
 
7/ przeznaczenia do  wydzierżawienia  na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości 

zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 19 oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 
8/ przeznaczenia do  oddania w dzierżawę części  nieruchomości położonej w Łodzi przy              

ul. Praskiej 3 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 
9/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Jaracza 34 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 

10/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy     
Ogrodowej 18 oraz części nieruchomości położonych przy ulicy Suwalskiej 2/4 na okres do 3 
lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
11/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Liściastej 56 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 

12/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Telefonicznej bez numeru na okres do trzech lat 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
13/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Limanowskiego 203/205 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 203/205; 
 
14/  użyczenia  Wspólnocie  Mieszkaniowej  przy  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27; 
 
15/ użyczenia  Wspólnocie Mieszkaniowej  przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 49 części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 49; 
 
16/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zagrodniki” oraz ogłoszenia ich wykazu – wykaz nr 1; 

 
17/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, 

na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Górna” 
oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 3; 
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18/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Miasta 
Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Czerwony Rynek” oraz ogłoszenia ich wykazu – wykaz nr 4; 

 
19/   przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność Miasta Łodzi, 

na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Botanik” oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 5;     

 
20/  przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” oraz ogłoszenia ich wykazu – wykaz nr 6; 

 
21/  przeznaczenia  do  sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na 

rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Żubardź” i osób fizycznych oraz ogłoszenia ich wykazu – wykaz nr 3; 

 
22/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, 

na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” i osoby fizycznej oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 7; 

 
23/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na 

rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Łódzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i osób fizycznych oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 8; 

 
24/ ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, 

stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy 
ulicach: Bolesława Limanowskiego 80, Zuli Pacanowskiej 8, Wojska Polskiego 66A/70A,      
Złotniczej 3/Obrońców Warszawy 1 i Marcina Kasprzaka 29, wraz z udziałem w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu oraz powołania  Komisji Przetargowej; 

 
25/  nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nery 13B; 
 
26/  nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zakładowej 107; 
 
27/ nabycia  na własność Miasta Łodzi części nieruchomości  położonej w Łodzi przy                 

ul. Olechowskiej 91; 
 
28/  przeznaczenia do  oddania  w dzierżawę  Miejskiemu     Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – 

Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych w postaci torów, sieci 
trakcyjnych wraz z przynależną  do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu wraz         
ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi; 

 
29/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 

 
30/ zmieniające zarządzenie w sprawie trybu  przekazywania  wniosków o dokonanie zmian              

w planach finansowych oraz    w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi. 
 
 
3. Informacja w sprawie wprowadzenia tzw. letniego rozkładu jazdy. 
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4. Raport gminny 2010 – Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie 
gminy. 

 
5. Wniosek w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej przeznaczenia nieruchomości 

niezabudowanych położonych w rejonie ulic: Świtezianki i Zgierskiej. 
 

 
Ad.1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
 
-  dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Maciej Prochowski w sprawach: 

 

1/   przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital 
Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi; 

2/  przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska 
Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi; 

     3/  przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska 
Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi. 

 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i skierowała je pod obrady Rady 
Miejskiej. 
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu.  
 

 
Ad.2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:  

 
 

-  dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek w sprawie:  
 
       1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz 
projektowanego Stawu Wasiaka; 

 
 
-  dyrektor Wydziału Edukacji Małgorzata Zwolińska w sprawach: 

       2/ zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 
Miasto Łódź; 

 
       3/ rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy 

ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44; 
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       4/ odwołania ze stanowiska i rozwiązania  stosunku  pracy z dyrektorem XXI Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi przy  ul. Mikołaja Kopernika 2; 

 
       5/ rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi 

przy ul. Adama Naruszewicza 35; 
 
 
-  p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak w sprawach: 

            
         6/ użyczenia Caritas Archidiecezji Łódzkiej lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 

położonym w Łodzi przy ul. Stefana Czarnieckiego 4; 
 
         7/ przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości 

zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 19 oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 
         8/  przeznaczenia   do  oddania w dzierżawę  części  nieruchomości  położonej w Łodzi przy       

ul. Praskiej 3 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 

       9/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Jaracza 34 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

 
       10/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy     

Ogrodowej 18 oraz części nieruchomości położonych przy ulicy Suwalskiej 2/4 na okres 
do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
       11/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Liściastej 56 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 

       12/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Telefonicznej bez numeru na okres do trzech 
lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
      13/ użyczenia  Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Bolesława  Limanowskiego 203/205    

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 203/205; 
 

       14/  użyczenia  Wspólnocie  Mieszkaniowej   przy  ul.  Polskiej  Organizacji  Wojskowej 27 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27; 

 
       15/ użyczenia  Wspólnocie Mieszkaniowej  przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 49 części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 49; 
 
 
-  z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana Walentkiewicz-

Gustowska w sprawach:  
 
       16/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zagrodniki” oraz ogłoszenia ich wykazu – wykaz nr 1; 

 



6 
 

               
              17/ przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górna” oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 3; 

 
        18/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Czerwony Rynek” oraz ogłoszenia ich wykazu – wykaz nr 4; 

 
              19/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Retkińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Botanik” oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 5;     

 
       20/  przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” oraz ogłoszenia ich wykazu – wykaz nr 6; 

 
       21/  przeznaczenia  do  sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Żubardź” i osób fizycznych oraz ogłoszenia ich wykazu – wykaz nr 3; 

 
       22/  przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” i osoby fizycznej oraz ogłoszenia jej wykazu – 
wykaz nr 7; 

 
       23/  przeznaczenia  do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Miasta 

Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Łódzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i osób fizycznych oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 8; 

 
       24/ ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali 

użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach 
położonych w Łodzi przy ulicach: Bolesława Limanowskiego 80, Zuli Pacanowskiej 8, 
Wojska Polskiego 66A/70A, Złotniczej 3/Obrońców Warszawy 1 i Marcina Kasprzaka 29, 
wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz powołania Komisji 
Przetargowej; 

 
-  z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Joanna Wasilewska-Kłąb w sprawach: 
 

 25/   nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nery 13B; 

        26/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy                
ul. Zakładowej 107; 

        27/  nabycia na własność Miasta Łodzi części nieruchomości  położonej w Łodzi przy                 
ul. Olechowskiej 91; 
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-  z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Jan Zbroński w sprawie:  
 
 
       28/  przeznaczenia do  oddania  w dzierżawę  Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu  

– Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych w postaci torów, sieci 
trakcyjnych wraz z przynależną  do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu wraz         
ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi; 

 
 
-  Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski w sprawach:  
 
       29/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 

 
       30/ zmieniające zarządzenie w sprawie trybu  przekazywania  wniosków o dokonanie zmian              

w planach finansowych oraz  w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi. 
 
 
 

Po złożeniu wyjaśnień przez dyrektorów wydziałów oraz przeanalizowaniu projektów zarządzeń 
członkowie Kolegium postanowili zarekomendować je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, 
z wyjątkiem projektów przedstawionych w ppkt. 2.7., 2.8., 2.9., 2.12., 2.13. oraz 2.25.   

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.7. Prezydent Miasta uzależniła podjęcie decyzji    
w sprawie dzierżawy nieruchomości przy ul. Wydawniczej 19 od wyniku rozmowy z Wojewodą 
Łódzkim dot. stanowiska w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.8. Pani Prezydent nie wyraziła zgody na oddanie 
w dzierżawę części nieruchomości przy ul. Praskiej 3. Poleciła rozwiązać umowę z najemcą lokali 
użytkowych na terenie tej nieruchomości, a po jej wygaśnięciu – przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.9. Prezydent Hanna Zdanowska, biorąc pod 
uwagę możliwość zagospodarowania całej nieruchomości przy ul. Jaracza 34, nie wyraziła zgody 
na przeznaczenie ww. gruntu do wydzierżawienia i zobowiązała Wydział Gospodarowania 
Majątkiem do wystąpienia do dotychczasowych użytkowników obiektów o usunięcie naniesień         
i wydanie nieruchomości. Poleciła także podjęcie działań zmierzających do nabycia udziałów od 
współwłaścicieli ww. nieruchomości. Nabycie udziałów umożliwi sprzedaż, ewentualnie – w 
porozumieniu z Wydziałem Budynków i Lokali – przeznaczenie nieruchomości na budownictwo 
komunalne.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.10. Pani Prezydent poleciła zmienić projekt w taki 
sposób, aby obejmował on tylko oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych przy        
ul. Suwalskiej 2/4.   

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.11. Prezydent Hanna Zdanowska poleciła 
wystąpić do dzierżawców i użytkowników nieruchomości przy ul. Liściastej 56 z ofertą 
wydzierżawienia ww. terenu w całości.  
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Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.12. Prezydent Miasta zdecydowała, iż 
rozpatrzenie projektu nastąpi na najbliższym posiedzeniu Kolegium w obecności przedstawicieli 
Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

Prezydent Hanna Zdanowska nie przyjęła projektu przedstawionego w ppkt 2.13. Wyraziła pogląd, 
iż użyczenie Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Limanowskiego 203/205 
skomplikuje skomunikowanie innych działek wzdłuż tej ulicy i uniemożliwi ewentualną sprzedaż 
niektórych z nich. 
W nawiązaniu do omawianego  projektu Pani Prezydent zobowiązała Wydział Geodezji, Katastru      
i Inwentaryzacji, przy udziale Zarządu Dróg i Wydziału Gospodarowania Majątkiem, do 
opracowania koncepcji zapewniającej dostęp do drogi publicznej działkom usytuowanym wzdłuż 
ul. Limanowskiego i przedstawienie informacji dot. działek, które można byłoby przygotować do 
zbycia (skomasowanie działek miejskich, ewentualnie wymiana nieruchomości z właścicielami 
działek nienależących do gminy w celu stworzenia szerszej oferty sprzedaży).  

Odnośnie do projektu przedstawionego ppkt. 2.24. Prezydent Miasta poleciła Wydziałowi Geodezji, 
Katastru i Inwentaryzacji wystąpić do najemców lokali użytkowych z propozycją ich wykupu.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.25. Pani Prezydent zobowiązała Sekretarza Miasta 
do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 
przy ul. Nery 13B (działka nr 56/12)  bez ustanowienia służebności przejazdu, który zapewniłby 
obsługę komunikacyjną działki nr 56/9. Właściciel, ze względu na niemożność jej wykorzystania na 
dotychczasowe cele, złożył wniosek o wykup przez Miasto pozostałej części nieruchomości. 
Prezydent Miasta nie zgodziła się na nabycie ww. działki i wyraziła pogląd, iż należy zapewnić jej 
dostęp do drogi publicznej od al. Józefiaka. Ustanowienie służebności gruntowej umożliwi 
właścicielowi sprzedaż samodzielnej nieruchomości innemu podmiotowi.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.26. Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła 
zarządzenie, poleciła jednak, aby Zarząd Dróg i Transportu wystąpił do właścicieli sąsiedniej 
działki z propozycją odkupienia od Miasta nieruchomości przy ul. Zakładowej 107. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.28. Prezydent Miasta poleciła Zarządowi Dróg      
i Transportu, aby w § 1, pkt.5. projektu skreślić wyrazy „zbycie i obciążenie”. 
 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4-33 do protokołu.  
 

 
Ad.3. Informację w sprawie wprowadzenia tzw. letniego rozkładu jazdy przedstawił                

z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Jan Zbroński. 
 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i zobowiązała dyrektora Zarządu Dróg                
i Transportu, aby w letnim rozkładzie jazdy uwzględnił dostosowanie komunikacji miejskiej do 
zaplanowanych w okresie wakacyjnym na terenie Łodzi imprez masowych.  
 
 
Informacja stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
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Ad.4. Raport gminny 2010 – Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie 
gminy przedstawił dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Maciej Prochowski. 

 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Raport. 
 
 
Materiał w sprawie stanowi załącznik nr 35 do protokołu.   
 
 

Ad.5. Wniosek w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej przeznaczenia nieruchomości 
niezabudowanych położonych w rejonie ulic: Świtezianki i Zgierskiej przedstawiły:  
p.o. dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka oraz        
p.o.  z-cy dyrektora Wydziału Budynków i Lokali Małgorzata Milewska.  

 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zobowiązała Wydział Gospodarowania Majątkiem do przekazania 
Wydziałowi Budynków i Lokali informacji nt. ustaleń dotyczących stanów prawnych 
nieruchomości, które mogą być przeznaczone pod komunalne wielorodzinne budownictwo 
mieszkaniowe (o które Wydział wystąpił). 
Ponadto zdecydowała, aby pozostałe nieruchomości przeznaczyć do zbycia, powiadamiając 
uprzednio byłych właścicieli o możliwości odzyskania swoich nieruchomości.  
 

 
Wniosek stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
          
                   Posiedzeniu przewodniczyła:  
 
 
             Hanna ZDANOWSKA 
                  Prezydent Miasta 


