Protokół Nr 36/19
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 29 listopada 2019 r. w godzinach 1000– 1055
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wojciech Rosicki
Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Joanna Skrzydlewska
Barbara Mrozowska-Nieradko
Krzysztof Mączkowski
Robert Kolczyński

7.

Jarosław Chwiałkowski

8.
9.

Sławomir Granatowski
Paweł Bliźniuk

10.

Tomasz Głuszczak

11.
12.
13.
14.

Agnieszka Dyśko
Małgorzata Wojtczak
Wojciech Barczyński
Witold Fontner

15.

Marcin Masłowski

- Pierwszy Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Sekretarz Miasta
- Skarbnik Miasta
- p.o. Dyrektora Departamentu Architektury
i Rozwoju
- p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Kultury
- p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu
- p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi
i Administracji
- Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego
- Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego
- Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta
Miasta

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wojciech Rosicki – Pierwszy Wiceprezydent Miasta.
Porządek dzienny posiedzenia:
1.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta
Łodzi – osiedli;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
– osiedli;
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi;
4/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych
z dróg na terenie miasta Łodzi w 2020 roku;

2

5/ zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza
w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
6/ zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana
Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
7/ przyznania nieruchomości zamiennych stanowiących własność Miasta Łodzi,
w ramach odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Miasto Łódź z mocy
prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej.
2.

Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czapli bez numeru, stanowiącej
współwłasność osób fizycznych.

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:
-

p.o. z-cy dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej Katarzyna Dyzio w sprawach:
1/ uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta
Łodzi – osiedli;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
– osiedli;

-

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie:
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi;

-

p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Tomasz Grzegorczyk w sprawie:
4/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych
z dróg na terenie miasta Łodzi w 2020 roku;

-

dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach:
5/ zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza
w Łodzi przy ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
6/ zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana
Jaracza 44/46 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;

-

p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawie:
7/ przyznania nieruchomości zamiennych stanowiących własność Miasta Łodzi,
w ramach odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Miasto Łódź z mocy
prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej.

3

Wiceprezydent Wojciech Rosicki zaakceptował projekty uchwał i polecił skierować je pod
obrady Rady Miejskiej, z wyjątkiem projektów przedstawionych w ppkt. 1.4 i 1.7.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4 Wiceprezydent polecił jego
przeanalizowanie w oparciu o uwagi Skarbnika Miasta i Dyrektora Wydziału Prawnego.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.7 Wiceprezydent polecił jego ponowne
przedstawienie na posiedzeniu Kolegium w obecności Prezydent Hanny Zdanowskiej.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.3 Wiceprezydent polecił – przed
skierowaniem go pod obrady Rady Miejskiej – wyjaśnienie, czy zapisy dotyczące wysokości
ulg za przejazd studentów i doktorantów uczelni wyższych mających siedzibę na terenie
miasta Łodzi nie pozostają w sprzeczności z innymi unormowaniami ustawowymi.
Jednocześnie Wiceprezydent polecił złożenie do projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2020
autopoprawki w zakresie planowanej wysokości przychodów Zarządu Dróg i Transportu.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-7 do protokołu.
Ad. 2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czapli bez numeru, stanowiącej
współwłasność osób fizycznych przedstawił p.o. z-cy Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan.
Wiceprezydent Wojciech Rosicki polecił ponowne przedstawienie projektu na posiedzeniu
Kolegium.
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczył:

Wojciech ROSICKI
Pierwszy Wiceprezydent Miasta

