Protokół Nr 27/11
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 30 czerwca 2011 r.
w godzinach 910 – 1145
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hanna Zdanowska
Marek Cieślak
Arkadiusz Banaszek
Krzysztof Mączkowski
Barbara Mrozowska-Nieradko
Tomasz Piotrowski
Michał Chmielewski
Halszka Karolewska
Elżbieta Twardowska
Maria Krzemińska-Baranowska
Witold Fontner

- Prezydent Miasta
- Pierwszy Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- Sekretarz Miasta
- p.o. Dyrektora Biura Prezydenta
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
- Dyrektor Biura Kontroli i Skarg
- Zastępca Dyrektora Biura Prawnego
- kierownik w Wydziale Organizacyjnym

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyli:
w godz. 910 – 1120 – Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta,
w godz. 1120 – 1145 – Marek Cieślak – Pierwszy Wiceprezydent Miasta.
Porządek dzienny posiedzenia:
1.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta
Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”;
2/ stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg
publicznych na terenie miasta Łodzi;
3/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych
z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2011 roku;
4/ połączenia jednostek budżetowych pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji
w Łodzi” i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi” oraz nadania statutu
jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi”;
5/ wyrażenia zgody na realizację termomodernizacji 40 obiektów szkolnych w ramach
Programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1,
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
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2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Organizacji „WiN” 6 nieruchomości
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Organizacji „WiN” 4/6,
Organizacji „WiN” 8, Pasterskiej 23 i Łagiewnickiej 29/31;
2/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wielkopolskiej 59 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 59;
3/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Bolka Świdnickiego 15 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bolka Świdnickiego 15;
4/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Miedzianej
nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 52;
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części

5/ nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych
w Łodzi przy ulicach Drewnowskiej 58 i Jana Karskiego;
6/ niewykonania prawa odkupu lokalu użytkowego, usytuowanego na nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Zaolziańskiej 10;
7/ przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu użytkowego nr L2,
położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 194, stanowiącego własność Miasta
Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu;
8/ przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Łodzi przy
ul. Giewont 20, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu;
9/ przeznaczenia do sprzedaży, samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
usytuowanych w budynku stanowiącym własność Miasta Łodzi, położonym
w Łodzi przy ul. Zbocze 18/22 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz
ogłoszenia ich wykazu;
10/ powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną położoną
w Łodzi przy al. Kościuszki 47 oraz nieruchomością niezabudowaną położoną
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru;
11/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 60 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 60;
12/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 63 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 63;
13/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 37
części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 37;
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14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 19 oraz ogłoszenia jej wykazu;
15/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Cyganki 28a na okres do trzech lat oraz ogłoszenia jej
wykazu;
16/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Książka 16 na okres do trzech lat oraz
ogłoszenia ich wykazu;
17/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicach: Pabianickiej 223, Drużynowej 2 i Srebrnej 16 na
okres do trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu;
18/ przeznaczenia do zbycia, w trybie przetargu udziału Miasta Łodzi w nieruchomości
zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Piwnej 6 oraz ogłoszenia jej wykazu;
19/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (1);
20/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (2);
21/ przeznaczenia do rozbiórki niektórych obiektów budowlanych stanowiących
własność Miasta Łodzi i przekazania zarządzania nieruchomościami
niezabudowanymi referatom komunalnym delegatur Urzędu Miasta Łodzi.
3.

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej zbycia nieruchomości położonych
w Łodzi zabudowanych budynkami mieszkalnymi objętymi umowami najmu.

4.

Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie dokupienia limitu odpowiedzialności cywilnej
zarządcy drogi.

5.

Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
1/ Wniosek o akceptację projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Targowej,
Fabrycznej, Magazynowej i ks. bp. Tymienieckiego, zmieniającego obowiązujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałami Nr
XL/776/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2000 r. i Nr LII/950/05 Rady
Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. oraz wyrażenie zgody na skierowanie
wymienionego projektu do opiniowania i uzgodnień zewnętrznych, zgodnie z art. 17
pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871).
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2/ Wniosek o akceptację projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady –
Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego i wyrażenie zgody na skierowanie
projektu planu do opiniowania i uzgodnień zewnętrznych, zgodnie z art. 17 pkt 6
i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871).
6. Sprawy różne.

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej przedstawili:
-

p.o. dyr. Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Agnieszka Sińska
w sprawie:
1/ przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta
Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”;

-

dyr. Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Pacholski w sprawach:
2/ stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg
publicznych na terenie miasta Łodzi;
3/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych
z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2011 roku;

-

dyr. Wydziału Sportu Luiza Staszczak-Gąsiorek w sprawie:
4/ połączenia jednostek budżetowych pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji
w Łodzi” i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi” oraz nadania statutu
jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi”;

-

z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka w sprawie:
5/ wyrażenia zgody na realizację termomodernizacji 40 obiektów szkolnych w ramach
Programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1,
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

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

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-5 do protokołu.
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
-

z-ca dyr. Delegatury Łódź-Bałuty Mirosław Owczarek w sprawach:
1/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Organizacji „WiN” 6 nieruchomości
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Organizacji „WiN” 4/6,
Organizacji „WiN” 8, Pasterskiej 23 i Łagiewnickiej 29/31;
2/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wielkopolskiej 59 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 59;

-

z-ca dyr. Delegatury Łódź-Widzew Małgorzata Markowska w sprawach:
3/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Bolka Świdnickiego 15 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bolka Świdnickiego 15;
4/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Miedzianej 9 części nieruchomości
położonej w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 52;

-

dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wojciech Dyakowski
w sprawie:
5/ nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych
w Łodzi przy ulicach Drewnowskiej 58 i Jana Karskiego 5;

-

z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana WalentkiewiczGustowska w sprawach:
6/ niewykonania prawa odkupu lokalu użytkowego, usytuowanego na nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Zaolziańskiej 10;
7/ przeznaczenia dosprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu użytkowego nr L2, położonego
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 194, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz
z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu;
8/ przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Łodzi przy
ul. Giewont 20, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu;
9/ przeznaczenia do sprzedaży, samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
usytuowanych w budynku stanowiącym własność Miasta Łodzi, położonym w Łodzi
przy ul. Zbocze 18/22 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia
ich wykazu;

-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Budynków i Lokali Małgorzata Milewska oraz p.o. z-cy
dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak w sprawie:
10/ powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną położoną
w Łodzi przy al. Kościuszki 47 oraz nieruchomością niezabudowaną położoną
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru;
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-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak w sprawach:
11/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 60 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 60;
12/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 63 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 63;
13/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 37
części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 37;
14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 19 oraz ogłoszenia jej wykazu;
15/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Cyganki 28a na okres do trzech lat oraz ogłoszenia jej
wykazu;
16/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Książka 16 na okres do trzech lat oraz
ogłoszenia ich wykazu;
17/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicach: Pabianickiej 223, Drużynowej 2 i Srebrnej 16 na
okres do trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu;

-

p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka w sprawie:
18/ przeznaczenia do zbycia, w trybie przetargu udziału Miasta Łodzi w nieruchomości
zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Piwnej 6 oraz ogłoszenia jej wykazu;

-

Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski w sprawach:
19/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (1);
20/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (2);

-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Budynków i Lokali Małgorzata Milewska w sprawie:
21/ przeznaczenia do rozbiórki niektórych obiektów budowlanych stanowiących
własność Miasta Łodzi i przekazania zarządzania nieruchomościami
niezabudowanymi referatom komunalnym delegatur Urzędu Miasta Łodzi.
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Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego
w ppkt. 2.7, który na wniosek Pani Prezydent będzie ponownie rozpatrywany na następnym
posiedzeniu Kolegium.
Pani Prezydent zwróciła jednocześnie uwagę, iż w przypadku przeznaczenia nieruchomości
lub lokalu do sprzedaży cena wynikająca z operatu szacunkowego jest ceną minimalną
i jako taka stanowi jedynie podstawę do określenia przez Miasto ceny sprzedaży.
Ponadto Pani Prezydent poleciła dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
przedłożenie wykazu znajdujących się na terenie miasta Łodzi nieruchomości
o nieustalonych stanach prawnych oraz niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do
przejęcia na własność Miasta tych nieruchomości. Poleciła także przedstawienie na
najbliższym posiedzeniu Kolegium projektu zarządzenia dotyczącego zasad
dokumentowania nakładów ponoszonych przez Miasto na nieruchomości o nieustalonym
stanie prawnym.
Odnośnie do ppkt. 2.21 Pani Prezydent poleciła dyrektorowi Wydziału Budynków i Lokali
przedstawienie informacji na temat struktury własności lokali znajdujących się w budynku
położonym przy ul. Wschodniej 66 (lewa oficyna). Jednocześnie – w związku z zamiarem
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – poleciła podjęcie działań zmierzających do
pozyskania na rzecz Miasta niezamieszkałych lokali należących do członków Wspólnoty
Mieszkaniowej lub zobowiązania ich do partycypacji w kosztach rozbiórki budynku.
Ponadto Pani Prezydent poleciła dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Majątkiem
podjęcie działań mających na celu przygotowanie do sprzedaży nieruchomości
sąsiadujących z nieruchomościami wskazanymi w projekcie zarządzenia.
Wiceprezydent Marek Cieślak polecił dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru
i Inwentaryzacji przygotowanie informacji na temat sytuacji zaistniałej we Wspólnocie
Mieszkaniowej przy ulicy Piotrkowskiej 196.

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6-26 do protokołu.
Ad. 3. Wniosek w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej zbycia nieruchomości położonych
w Łodzi zabudowanych budynkami mieszkalnymi objętymi umowami najmu
przedstawili p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka
oraz z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej Chojnacki.

Prezydent Hanna Zdanowska poleciła dyrektorowi Wydziału Budynków i Lokali
przygotowanie w ciągu tygodnia decyzji o przeznaczeniu do rozbiórki budynków
znajdujących się w złym stanie technicznym usytuowanych na nieruchomościach
wskazanych we wniosku. Ponadto Pani Prezydent poleciła przedstawienie informacji na
temat stanu prawnego lokali znajdujących się w tych budynkach oraz wykazu najemców.

Wniosek stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

8
Ad. 4. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie dokupienia limitu odpowiedzialności
cywilnej zarządcy drogi przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania
Majątkiem Agnieszka Graszka.

Wiceprezydent Marek Cieślak wyraził zgodę na dokupienie limitu odpowiedzialności
cywilnej zarządcy drogi, o ile związane z tym koszty będą mogły zostać pokryte z innych
źródeł niż rezerwa budżetowa, np. ze środków Zarządu Dróg i Transportu.
Ponadto Wiceprezydent polecił podjąć przygotowania do przeprowadzenia procedury
mającej na celu wyłonienie firmy ubezpieczeniowej, która mogłaby przejąć zadania
realizowane na rzecz Miasta przez dotychczasowego brokera.

Wniosek stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 5. Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawił dyr. Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej Krzysztof Bednarek:
1/ Wniosek o akceptację projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Targowej,
Fabrycznej, Magazynowej i ks. bp. Tymienieckiego, zmieniającego obowiązujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałami
Nr XL/776/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2000 r. i Nr LII/950/05
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. oraz wyrażenie zgody na
skierowanie wymienionego projektu do opiniowania i uzgodnień zewnętrznych,
zgodnie z art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 130, poz. 871).
2/ Wniosek o akceptację projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady
– Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego i wyrażenie zgody na skierowanie
projektu planu do opiniowania i uzgodnień zewnętrznych, zgodnie z art. 17
pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871).

Wiceprezydent Marek Cieślak zaakceptował wnioski.

Wnioski stanowią załączniki nr 29-30 do protokołu.
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Ad. 6. Sprawy różne:
Wiceprezydent Arkadiusz Banaszek poruszył sprawę nieodpłatnego funkcjonowania
Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.
Po wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora Wydziału Zdrowia Publicznego Macieja Prochowskiego
i głównego specjalisty w Wydziale Zdrowia Publicznego Bogumiły KempińskiejMirosławskiej, Wiceprezydent polecił przygotowanie analizy finansowej w zakresie
funkcjonowania Ośrodka jako publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz jako dawnej
(odpłatnej) Izby Wytrzeźwień.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyli:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

Marek CIEŚLAK
Pierwszy Wiceprezydent Miasta

