
Protokół Nr 57/12 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 16 lutego 2012 r.  
w godzinach 905 – 940 

 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Marek Cieślak - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
2. Arkadiusz Banaszek - Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
6. Wojciech Rosicki - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju 
7. Andrzej Pirek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali 
8. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
9. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Jacek Turczak - Dyrektor Biura Prawnego 
11. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 
12. Ireneusz Wosik - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 

 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części 
protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Marek Cieślak – Pierwszy Wiceprezydent Miasta.   
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie: 
 

1/  odwołania i określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
„Ossowskiego/Długosza”. 

 
 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Krajobrazowej bez numeru oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
2/  przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu udziału Miasta Łodzi  

we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 64 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/  użyczenia Muzeum Tradycji Niepodległościowych z siedzibą w Łodzi przy  

ul. Gdańskiej 13 nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pienistej 74; 
 



 2

4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jana Sabały bez numeru na okres do 
trzech lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wojciecha Głowackiego 17  
i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 1 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Rajdowej 12 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

 
7/ nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Ludowej 24; 
 
8/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 10; 
 
9/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. 
 
 

3. Informacja dotycząca ustanowienia służebności gruntowej – przejścia i przejazdu 
na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Wrześnieńskiej 64, oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 256/10, w obrębie B-45. 

 
 
Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił: 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawie: 

 
1/  odwołania i określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 

„Ossowskiego/Długosza”. 
 

 
Wiceprezydent Marek Cieślak zaakceptował projekt uchwały i polecił skierować go pod 
obrady Rady Miejskiej. 
 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawie: 

 
1/  przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Krajobrazowej bez numeru oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 
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- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawach: 
 
2/  przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu udziału Miasta Łodzi  

we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 64 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/  użyczenia Muzeum Tradycji Niepodległościowych z siedzibą w Łodzi przy  

ul. Gdańskiej 13 nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pienistej 74; 
 

- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Chmielewski w sprawach: 
 

4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jana Sabały bez numeru na okres do 
trzech lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wojciecha Głowackiego 17  
i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 1 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Rajdowej 12 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska 

w sprawach: 
 

7/ nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ulicy Ludowej 24; 

 
8/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego  

w budynku położonym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 10; 
 

 
- dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 
 

9/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. 
 

 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Wiceprezydentowi Markowi Cieślakowi do podpisu.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.6. Wiceprezydent polecił Dyrektorowi 
Wydziału Majątku Miasta zawarcie umowy dzierżawy na okres 6 miesięcy. 
Ponadto Wiceprezydent polecił Dyrektorowi Wydziału Majątku Miasta przedstawienie na 
następnym posiedzeniu Kolegium propozycji dotyczącej wysokości kwoty rocznego 
czynszu dzierżawnego, powyżej której konieczne będzie przedstawienie podczas 
posiedzenia Kolegium projektu zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
oddania w dzierżawę. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2-10 do protokołu. 
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Ad. 3.  Informację dotyczącą ustanowienia służebności gruntowej – przejścia  
i przejazdu na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Wrześnieńskiej 64, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 256/10, w obrębie 
B-45 przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk. 

 

 
Wiceprezydent Marek Cieślak przyjął informację i nie wyraził zgody na ustanowienie 
służebności gruntowej na nieruchomości. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczył: 
 
 
 
 

Marek CIEŚLAK 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta 


