Protokół Nr 22/15
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 17 sierpnia 2015 r. w godzinach 1415– 1440.
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Hanna Zdanowska
Tomasz Trela
Marek Cieślak
Krzysztof Mączkowski
Robert Janikowski

6.
7.

Marcin Górski
Witold Fontner

- Prezydent Miasta
- Pierwszy Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- Dyrektor Wydziału Prawnego
- Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części
protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta.
Porządek dzienny posiedzenia:
1.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:
1/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia
składów komisji przetargowych;
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Obornickiej 21 na okres do 3 lat oraz
ogłoszenia jej wykazu;
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego,
części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 102 na okres do
3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;
4/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Sowińskiego 32 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 32.
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Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił:
-

z-ca dyr. Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Marcin Derengowski w sprawie:
1/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod
obrady Rady Miejskiej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
-

z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Przemysław Mroczkowski w sprawie:
1/ zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia
składów komisji przetargowych;

-

z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawach:
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Obornickiej 21 na okres do 3 lat oraz
ogłoszenia jej wykazu;
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego,
części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 102 na okres do
3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;
4/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Sowińskiego 32 części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 32.

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 ustalenie z Wydziałem Prawnym
zapisów dotyczących wadium.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła zawarcie
w umowie dzierżawy zapisu dotyczącego rozwiązania umowy w przypadku braku dbałości
przez dzierżawcę o stan estetyczny obiektu.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2-5 do protokołu.

3
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

