
Protokół Nr 41/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 13 października 2011 r. 
w godzinach: 915– 1035    

 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska       –  Prezydent Miasta  
2. Agnieszka Nowak       –  Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Piątkowski       –  Wiceprezydent Miasta   
4. Barbara Mrozowska-Nieradko      –  Sekretarz Miasta 
5. Wojciech Rosicki        –  p.o. Dyrektora Departamentu Strategii  

                                                                         i Rozwoju      
6.  Andrzej Pirek        –  p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury  

                                                                         i Lokali 
7.  Piotr Stępień        –  p.o. Dyrektora Departamentu             

                                                                         Gospodarowania Majątkiem 
8. Michał Chmielewski       –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta  
9. Halszka Karolewska       –  Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta 
10. Maria Krzemińska-Baranowska      –  Zastępca Dyrektora Biura Prawnego 
11. Małgorzata Wojtczak       –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
12. Ireneusz Wosik              –  Zastępca 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/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
      mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź; 
    
 2/  przeniesienia Pomnika Juliana Tuwima; 
    
 3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Łodzi 
      przy ulicy Limanowskiego 113; 
    
 4/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 
      wieczystego, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Wigury 7  
      i ul. Stanisława Wigury 7/Piotrkowskiej 204; 
     
 5/  zmian budżetu oraz z mian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.     
 

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 Doliny 
                 Sokołówki; 
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 2/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 
      wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sierakowskiego 21 oraz 
      ogłoszenia jej wykazu; 
    
 3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, 
      położonej w Łodzi przy ul. Świętojańskiej 15a oraz ogłoszenia jej wykazu; 
  
 4/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, 
      stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Witolda 
      Gombrowicza 11 oraz ogłoszenia jej wykazu;     
 
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

      nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 303 na okres do trzech 
      lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 
   
6/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

                 nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
                 ul. Zachodniej 53, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
                 o numerze 7/2, w obrębie S-1; 

   
7/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
   
8/ przeznaczenia do rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta 

                Łodzi.     
. 

3. Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łozowej 23  
            i 25, zabudowanej budynkiem mieszkalnym objętym umowami najmu. 
 
4. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Legionów 6  
            (dz. nr 116/2). 
 
5. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 
            91-91c (dz. 82/6, obręb G-17). 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej Chojnacki w sprawie:  
 

 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
      mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź; 
    

– z-ca dyr. Wydziału Edukacji Ewa Wachowicz w sprawie:  
 

 2/  przeniesienia Pomnika Juliana Tuwima; 
    

– p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawach:  
 
 3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Łodzi 
      przy ulicy Limanowskiego 113; 
    
 4/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 
      wieczystego, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Wigury 7  
      i ul. Stanisława Wigury 7/Piotrkowskiej 204; 
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– dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 
 

 5/  zmian budżetu oraz z mian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.     
 
        
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej.  
W nawiązaniu do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. Pani Prezydent podkreśliła 
konieczność uregulowania kwestii związanych z wynajmowaniem lokali przeznaczonych na 
pracownie artystyczne.     
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-5 do protokołu. 
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. 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 Doliny 
                 Sokołówki; 
 
– p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawach:  
 

 2/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 
      wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sierakowskiego 21 oraz 
      ogłoszenia jej wykazu; 
    
 3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, 
      położonej w Łodzi przy ul. Świętojańskiej 15a oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawach:  
 

 4/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, 
      stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Witolda 
      Gombrowicza 11 oraz ogłoszenia jej wykazu;     
 
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

      nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 303 na okres do trzech 
      lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
– dyr. Wydziału Geodezji Wojciech Dyakowski w sprawie:  
 
            6/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 
                 nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
                 ul. Zachodniej 53, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
                 o numerze 7/2, w obrębie S-1; 
 
– dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 
 

7/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok; 
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– z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej Chojnacki w sprawie: 
 

8/ przeznaczenia do rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta 
                Łodzi.     
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
  

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6-13 do protokołu. 
 

Ad. 3.  Informację dotyczącą nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łozowej 23  
i 25, zabudowanej budynkiem mieszkalnym objętym umowami najmu 
przedstawili p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka oraz  
z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej Chojnacki. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Dyrektorowi Wydziału Majątku 
Miasta podjęcie czynności zmierzających do zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
położonej przy ul. Łozowej 23 i 25.   
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Ad. 4 i 5. W odniesieniu do informacji w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Legionów 6 (dz. nr 116/2) oraz informacji w sprawie nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91-91c (dz. 82/6, obręb G-17) Prezydent Hanna 
Zdanowska podjęła decyzję, na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
Wojciecha Rosickiego, o przedstawieniu ich na następnym posiedzeniu Kolegium. 
  

Informacje stanowią załączniki nr 15 i 16 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

    Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 

    Prezydent Miasta 
 
 


