Protokół Nr 107/13
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 11 kwietnia 2013 r. w godzinach 810 – 905
i 15 kwietnia 2013 r. w godzinach 815 – 1125
W posiedzeniu Kolegium w dniu 11 kwietnia udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hanna Zdanowska
Radosław Stępień
Agnieszka Nowak
Barbara Mrozowska-Nieradko
Krzysztof Mączkowski
Wojciech Rosicki
Andrzej Pirek
Anisa Wykin

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Luiza Staszczak-Gąsiorek
Marcin Masłowski
Michał Chmielewski
Marcin Górski
Małgorzata Wojtczak
Katarzyna Korowczyk
Ireneusz Wosik

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Sekretarz Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Prezydenta
- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali
- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
- p.o. Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Biura Prawnego
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyli:
w godz. 810 – 900 – Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta
w godz. 900 – 905 – Radosław Stępień – Wiceprezydent Miasta
Porządek dzienny posiedzenia:
1.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ utworzenia jednostki budżetowej
Łódź-Bałuty i nadania jej statutu;

Administracja

Zasobów

Komunalnych

2/ utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
i nadania jej statutu;
3/ utworzenia jednostki budżetowej
Łódź-Polesie i nadania jej statutu;

Administracja

Zasobów

Komunalnych

4/ utworzenia jednostki budżetowej Administracja
Łódź-Śródmieście i nadania jej statutu;

Zasobów

Komunalnych

5/ utworzenia jednostki budżetowej
Łódź-Widzew i nadania jej statutu;

Zasobów

Komunalnych

Administracja
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6/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
Łódź-Bałuty;
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”
w Łodzi;
8/ zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi;
9/ zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni
„Chojny” w Łodzi;
10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 195 i ul. Kosynierów Gdyńskich bez numeru;
11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej 123-129 i ulicy Mocnej bez numeru;
12/ wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 28d na rzecz
Skarbu Państwa.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ zmieniające zarządzenie w sprawie wynajmu lokali użytkowych, zarządzanych
(administrowanych) w imieniu Miasta Łodzi przez Hale Targowe w Łodzi;
2/ użyczenia Stowarzyszeniu „Hospicjum Łódzkie” nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. Pojezierskiej 45-51;
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Przędzalnianej bez numeru, na okres do
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu;
4/ wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu
obywatelskiego w Mieście Łodzi”;
5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych,
zabudowanych budynkami o charakterze użytkowym, położonych w Łodzi przy
ulicach Krawieckiej 20 oraz Mikołaja Kopernika 55a, stanowiących własność Miasta
Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem
rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 55b;
6/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta
Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 9;
7/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta
Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni
Mieszkaniowej „Chojny” oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 6;
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8/ zamiany nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości
będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski”;
9/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok;
10/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.
3. Wniosek dotyczący projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej
część zachodnią osiedla Radogoszcz.
4. Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia lub bądź
uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz o wydanych decyzjach
ustalających wysokość jednorazowej opłaty wynikającej ze zbycia nieruchomości,
których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planów miejscowych obejmująca
okres od 01.01.2012 r. do dnia 31.12. 2012 r.
5. Informacja w sprawie wyboru wariantu przebiegu ul. Nowotargowej na południe
od al. Piłsudskiego.
6.

Informacja dotycząca aneksów do umów z Zakładem Drogownictwa i Inżynierii.

7. Informacja na temat wniosku Wojewody Łódzkiego o darowiznę nieruchomości
położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 i Ogrodowej 28A.
8.

Informacja dotycząca opinii odnośnie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian
w planie wydatków bieżących Zarządu Dróg i Transportu.

9.

Informacja w sprawie przebiegu linii regulacyjnych ulic Socjalnej i Powszechnej.

10. Informacja dotycząca pozimowego oczyszczania miasta.
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:
-

dyr. Wydziału Budynków i Lokali Iwona Krul oraz p.o. kier. w Wydziale Budynków
i Lokali Sławomir Sak sprawach:
1/ utworzenia jednostki budżetowej
Łódź-Bałuty i nadania jej statutu;

Administracja

Zasobów

Komunalnych

2/ utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
i nadania jej statutu;
3/ utworzenia jednostki budżetowej
Łódź-Polesie i nadania jej statutu;

Administracja

Zasobów

Komunalnych

4/ utworzenia jednostki budżetowej Administracja
Łódź-Śródmieście i nadania jej statutu;

Zasobów

Komunalnych
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5/ utworzenia jednostki budżetowej
Łódź-Widzew i nadania jej statutu;
-

Administracja

Zasobów

Komunalnych

p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka sprawach:
10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 195 i ul. Kosynierów Gdyńskich bez numeru;
11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej 123-129 i ulicy Mocnej bez numeru;
12/ wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 28d na rzecz
Skarbu Państwa.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej. Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału
Budynków i Lokali dokonanie, w planowanej do przedstawienia podczas sesji Rady Miejskiej
prezentacji projektów uchwał przedstawionych w ppkt. 1.1 – 1.5, zmiany polegającej na
przedstawieniu w postaci ilości lokali zamiast metrów kwadratowych struktury zasobu
mieszkaniowego zakładanego na lata 2012-2016 i pozostającego w zarządzie Miasta oraz
dołączenie do prezentacji wykresów przedstawiających ilość sprzedanych lokali mieszkalnych,
w rozbiciu na ilość przewidywaną w Polityce Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu
mieszkaniowego 2020+ oraz zakładaną według ilości złożonych aktualnie wniosków o wykup
lokali.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu.
Ad. 7. Informację na temat wniosku Wojewody Łódzkiego o darowiznę nieruchomości
położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 i Ogrodowej 28A przedstawiła
p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła podjęcie działań mających na celu
dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej
28A i przeznaczenie do zamiany ze Skarbem Państwa nieruchomości położonej przy
ul. Wólczańskiej 121/123.
Ponadto Pani Prezydent poleciła podjęcie działań mających na celu przejęcie od Skarbu
Państwa nieruchomości położonej przy ul. Franciszkańskiej 133 w zamian za nieruchomość
stanowiącą własność Miasta oraz ustalenie, czy nieruchomość położona przy ul. Traugutta 17
została przeznaczona do zamiany ze Skarbem Państwa.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawiła:
-

p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agata Tylipska sprawach:
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
Łódź-Bałuty;
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”
w Łodzi;
8/ zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi;
9/ zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni
„Chojny” w Łodzi.

Wiceprezydent Radosław Stępień zaakceptował projekty uchwał i polecił skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 10-13 do protokołu.

W posiedzeniu Kolegium w dniu 15 kwietnia udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hanna Zdanowska
Marek Cieślak
Radosław Stępień
Agnieszka Nowak
Krzysztof Piątkowski
Barbara Mrozowska-Nieradko
Krzysztof Mączkowski
Wojciech Rosicki
Agnieszka Sińska
Andrzej Pirek
Anisa Wykin

12.
13.
14.
15.
16.

Michał Chmielewski
Marcin Górski
Anna Czekała
Katarzyna Korowczyk
Ireneusz Wosik

- Prezydent Miasta
- Pierwszy Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Sekretarz Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Prezydenta
- p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali
- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Biura Prawnego
- Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu
- Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
-

p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawach:
1/ zmieniające zarządzenie w sprawie wynajmu lokali użytkowych, zarządzanych
(administrowanych) w imieniu Miasta Łodzi przez Hale Targowe w Łodzi;
2/ użyczenia Stowarzyszeniu „Hospicjum Łódzkie” nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. Pojezierskiej 45-51;

-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Chmielewski sprawie:
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Przędzalnianej bez numeru, na okres do
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu;

-

z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Liliana Walentkiewicz-Gustowska
sprawach:
5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych,
zabudowanych budynkami o charakterze użytkowym, położonych w Łodzi przy
ulicach Krawieckiej 20 oraz Mikołaja Kopernika 55a, stanowiących własność Miasta
Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem
rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 55b;
6/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta
Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 9;
7/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta
Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni
Mieszkaniowej „Chojny” oraz ogłoszenia jej wykazu – wykaz nr 6;

-

p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska sprawie:
8/ zamiany nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości
będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski”;

-

z-ca dyr. Wydziału Budżetu Anna Czekała sprawach:
9/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok;
10/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Odnośnie do projektu w sprawie wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji
i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi”, wpisanego do Porządku pod
numerem 2.4, Prezydent Hanna Zdanowska – na wniosek Dyrektora Departamentu Prezydenta
– podjęła decyzję o jego wycofaniu z uwagi na konieczność przeanalizowania zawartych w nim
zapisów.
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Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego
w ppkt. 2.2, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła zorganizowanie spotkania
z prezesem Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie” w celu omówienia możliwości użyczenia
Stowarzyszeniu nieruchomości na utworzenie hospicjum stacjonarnego dla osób dorosłych
dotkniętych chorobą nowotworową.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła wykreślenie
stawek czynszu najmu dla pasażu handlowego przy ul. Ogrodowej 4. Jednocześnie Pani
Prezydent poleciła zorganizowanie spotkania z osobami wynajmującymi lokale użytkowe
administrowane przez Hale Targowe, z udziałem Prezydenta Miasta i przedstawicieli
Wydziału Majątku Miasta, w sprawie dokonania ustaleń dotyczących przejęcia lokali
usytuowanych przy ul. Piotrkowskiej 317 oraz ul. Małej 2 na rzecz wynajmujących.
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Praw do Nieruchomości
zorganizowanie kolejnego spotkania w celu ostatecznego wypracowania sposobu
postępowania w sprawie ustanawiania służebności przesyłu na terenach spółdzielni
mieszkaniowych.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 14-23 do protokołu.
Ad. 3. Wniosek
dotyczący
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki
Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz przedstawili:
p.o. dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek oraz kier.
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ewa Talma.

Prezydent Hanna Zdanowska nie zaakceptowała wariantu rekomendowanego przez Miejską
Pracownię Urbanistyczną, polegającego na rozwiązaniu umowy z wykonawcą planu w trybie
porozumienia stron i rozliczeniu faktycznym wykonanych dotychczas prac projektowych,
z jednoczesnym przygotowaniem projektu uchwały uchylającej uchwałę Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki,
obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz i poleciła zorganizowanie spotkania
z udziałem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w celu podjęcia działań
zmierzających do objęcia formą ochrony przyrody obszaru doliny rzeki Sokołówki, który nie
został do tej pory objęty ochroną oraz przedstawienie informacji w tej sprawie do dnia
19 kwietnia 2013 r.
Wniosek stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 4. Informację o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia lub bądź
uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz o wydanych
decyzjach ustalających wysokość jednorazowej opłaty wynikającej ze zbycia
nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planów
miejscowych obejmująca okres od 01.01.2012 r. do dnia 31.12. 2012 r. przedstawiła
p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska.

8

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.
Informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 5. Informację w sprawie wyboru wariantu przebiegu ul. Nowotargowej na południe
od al. Piłsudskiego przedstawili dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Nita oraz
dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła wypracowanie wspólnego
stanowiska w sprawie przebiegu ulicy Nowotargowej na południe od al. Piłsudskiego
oraz przedstawienie informacji do dnia 19 kwietnia 2013 r.
Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 6. Informację dotyczącą aneksów do umów z Zakładem Drogownictwa i Inżynierii
Sp. z o.o. przedstawił dyr. Departamentu Infrastruktury i Lokali Andrzej Pirek.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Wiceprezydentowi Radosławowi
Stępniowi i Dyrektorom: Departamentu Infrastruktury i Lokali oraz Biura Prawnego
przygotowanie – w związku ze zgłoszonym przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
wnioskiem o upadłość – stanowiska w sprawie zasadności podpisania aneksów do umów
zawartych przez Spółkę z konsorcjantami oraz informacji na temat możliwości zabezpieczenia
sprzątania miasta i przedstawienie ich do dnia 19 kwietnia 2013.
Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad. 8. Informację dotyczącą opinii odnośnie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian
w planie wydatków bieżących Zarządu Dróg i Transportu przedstawili Skarbnik
Miasta Krzysztof Mączkowski, p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości
Joanna Bąk oraz p.o. Naczelnika w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami w Zarządzie Dróg i Transportu Jolanta Paradowska.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła:
- Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego - przedstawienie informacji na temat omawiania
podczas posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi sprawy dotyczącej trybu postępowania
w związku z orzeczeniem o ustaleniu na rzecz „Philips Polska” Sp. z o.o. wypłaty
odszkodowania za przejęte prawo użytkowania wieczystego działek położonych przy
al. Piłsudskiego 28 / Kilińskiego 125, przeznaczonych pod budowę drogi;
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- Dyrektorowi Biura Prezydenta - umówienie w trybie pilnym spotkania z prezesem „Philips
Polska” Sp. z o.o., z udziałem Wiceprezydentów: Radosława Stępnia i Agnieszki Nowak oraz
Dyrektora Biura Prawnego, którego przedmiotem będzie uzgodnienie sprawy wypłaty Spółce
odszkodowania;
- przedstawienie przez Zarząd Dróg i Transportu w dniu 15 kwietnia 2013 r. informacji, czy
niewykonana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do
wystąpienia z roszczeniem o skomunikowanie nieruchomości, co do której została wydana
decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o pozwoleniu na budowę.
Informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 9.

Informację w sprawie przebiegu linii regulacyjnych ulic Socjalnej i Powszechnej
przedstawił z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Witold Nykiel.

Prezydent Hanna Zdanowska nie przyjęła informacji i poleciła jej ponowne przedstawienie na
najbliższym posiedzeniu Kolegium.
Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 10. Informację dotyczącą pozimowego oczyszczania miasta przedstawili:
Wiceprezydent Radosław Stępień oraz z-ca dyr. Wydziału Gospodarki
Komunalnej Małgorzata Gajecka.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyli:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

Radosław STĘPIEŃ
Wiceprezydent Miasta

