Protokół Nr 133/18
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 18 lipca 2018 r. w godzinach 1240– 1300
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hanna Zdanowska
Wojciech Rosicki
Krzysztof Mączkowski
Agnieszka Dyśko
Ireneusz Wosik
Małgorzata Wojtczak
Marcin Górski
Witold Fontner

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- 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.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni
publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko;
2/ określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do
al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego.

Ad. 1.
-

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie:
1/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni
publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko;

2
-

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie:
2/ określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do
al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego.
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować Prezydent
Hannie Zdanowskiej do podpisu projekt przedstawiony w ppk. 1.1.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2 Pani Prezydent – po wysłuchaniu
wyjaśnień – zaakceptowała wniosek Wiceprezydenta Miasta Wojciecha Rosickiego w sprawie
ponownego przeanalizowania zapisów zawartych w projekcie, przy udziale Menadżera ulicy
Piotrkowskiej oraz przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich
jednostek organizacyjnych, którym powierza się wykonanie zarządzenia.

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

