
Protokół Nr 175/14 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 3 listopada 2014 r. 
w godzinach: 1510 – 1555    

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska     –  Prezydent Miasta  
2. Marek Cieślak      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak     –  Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski        –  Skarbnik Miasta 
5. Luiza Staszczak-Gąsiorek     –  Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 
6. Jarosław Chwiałkowski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania  

                                                            Majątkiem 
7. Małgorzata Belta        –  p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji 
8. Ireneusz Wosik      –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
9. Anna Czekała        –  Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
10. Marcin Górski      –  Dyrektor 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 uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą 
                   „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”; 
 
 2/ określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie 
                   wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki  
                   z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
                   zakładowego; 
 
 3/ odwołania inkasenta i określenia inkasenta opłaty targowej. 
  
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Radwańskiej 72 części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Radwańskiej 70; 

 
 2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 
                   stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Ludwika 
                   Krzywickiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
                   w obrębie S-4 numerem 41/6;  
 
 3/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
 4/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok. 
 
3. Informacja w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 32/1, o powierzchni 
            203 m2, położoną w Łodzi przy ul. Podchorążych bez numeru.  
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Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Biura Nadzoru Właścicielskiego Krzysztof Grzywaczewski w sprawach: 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą 
                   „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”; 
 
 2/ określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie 
                   wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki  
                   z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
                   zakładowego; 
 
– z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawie: 
 
 3/ odwołania inkasenta i określenia inkasenta opłaty targowej. 
  
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.1., odnośnie do 
którego Pani Prezydent poleciła uzyskanie od nowego zarządu spółki Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. informacji na temat stopnia realizacji inwestycji 
objętych programem „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” oraz 
opinii co do dalszego rozwoju lotniska, a następnie ponowne przedstawienie ww. projektu na 
posiedzeniu Kolegium. 
  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 3 do protokołu. 
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawie: 
 

1/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Radwańskiej 72 części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Radwańskiej 70; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawie: 
 
 2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 
                   stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Ludwika 
                   Krzywickiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
                   w obrębie S-4 numerem 41/6;  
 
– z-ca dyr. Wydziału Budżetu Anna Czekała w sprawach: 
 
 3/ zmian budżetu oraz zmian  w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok; 
 
 4/ 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. 2.1., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła zaproponowanie najemcy lokalu 
mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Radwańskiej 70 wykupu od Miasta działki 
nr 31/2, a użytkownikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie nieruchomości 
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położonej przy ul. Radwańskiej 68/70 wykupu działki nr 32/2. W przypadku braku 
zainteresowania propozycjami wykupu – Pani Prezydent poleciła podjęcie czynności 
umożliwiających łączną sprzedaż działek o numerach: 31/2, 32/1, 32/2 i 32/3.  
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Majątku Miasta uzgodnienie 
z Dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu możliwości ustanowienia zjazdu z ul. Inżynierskiej 
przez teren działki miejskiej nr 32/1 położonej przy ul. Radwańskiej 68/70 celem 
zapewnienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. Radwańskiej 72 (działka nr 31/1). 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4 - 7 do protokołu. 
 
Ad. 3.  Informację w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 32/1, o powierzchni 
            203 m2, położoną w Łodzi przy ul. Podchorążych bez numeru przedstawiła  
            p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
  
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 

    Prezydent Miasta 
 
 


