
Protokół Nr 162/14 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 30 czerwca 2014 r. w godzinach 1415 – 1435. 
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
6. Małgorzata Kasprowicz - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
7. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania  

Majątkiem 
8. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
9. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
10. Katarzyna Korowczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 
 Prawnego 

 
 

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła  Hanna Zdanowska – Prezydent  Miasta. 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 

 
1.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na 
wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy 
Małachowskiego 5 oraz powołania Komisji Przetargowej; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, w drodze 

bezprzetargowej, budynku użytkowego wraz z prawem własności gruntu, 
położonego w Łodzi przy ul. Władysława Reymonta 4, stanowiącego własność 
Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, w drodze 

bezprzetargowej, garażu nr 6 usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. 10 Lutego 6/10, stanowiącej własność Miasta Łodzi wraz z udziałem  
w prawie użytkowania wieczystego gruntu i ogłoszenia jego wykazu; 

 
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Obywatelskiej 27-45b, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 
G-1, jako działka o numerze 321/75; 

 
5/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
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6/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok. 
 
2. Sprawy różne. 
 

 
Ad. 1.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Radosław Podogrocki w sprawie: 
 

1/  ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na 
wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy 
Małachowskiego 5 oraz powołania Komisji Przetargowej; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Liliana Walentkiewicz-Gustowska  

w sprawach: 
 

2/ przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, w drodze 
bezprzetargowej, budynku użytkowego wraz z prawem własności gruntu, 
położonego w Łodzi przy ul. Władysława Reymonta 4, stanowiącego własność 
Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, w drodze 

bezprzetargowej, garażu nr 6 usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. 10 Lutego 6/10, stanowiącej własność Miasta Łodzi wraz z udziałem  
w prawie użytkowania wieczystego gruntu i ogłoszenia jego wykazu; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawach: 
 

4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Obywatelskiej 27-45b, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 
G-1, jako działka o numerze 321/75; 

 
- dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawach: 

 
5/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
6/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
 

 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego  
w ppkt. 1.2, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła porównanie ceny gruntu 
nieruchomości położonej przy ul. Władysława Reymonta 4 oraz nieruchomości położonych  
w najbliższym sąsiedztwie przy ul. Pabianickiej i ponowne przedstawienie projektu 
zarządzenia do podpisu w drodze pozakolegialnej. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-6 do protokołu. 
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Ad. 2.  Sprawy różne. 
 
Prezydent Hanna Zdanowska poruszyła sprawę nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Wólczańskiej 121/123. Po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Wydziału Edukacji Pani 
Prezydent poleciła przedstawienie w dniu 1 lipca 2014 r. pisemnej informacji w sprawie 
powierzchni użytkowej budynków znajdujących się na ww. nieruchomości. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 
 

 


