Protokół Nr 56/20
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 3 lipca 2020 r. w godzinach 1230– 1310
w formie wideokonferencji
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Hanna Zdanowska
Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Joanna Skrzydlewska
Maciej Riemer
Robert Kolczyński

6.
7.

Piotr Bors
Paweł Bliźniuk

8.

Jarosław Chwiałkowski

9.
10.
11.

Ireneusz Wosik
Małgorzata Wojtczak
Marcin Górski

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu
- p.o. Dyrektora Departamentu Architektury
i Rozwoju
- p.o. Dyrektora Pracy, Edukacji i Kultury
- p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi
i Administracji
- p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu
i Obsługi Mieszkańców
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- Dyrektor Wydziału 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 trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym
i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego,
szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta
Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;

2/

pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do
kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych;

3/

wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Łodzi do Programu „Środowisko, Energia
i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

2
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Brukowej bez
numeru oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-4 numerem
51/27;

2/

przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. Legionów bez numeru oznaczonej jako działka nr 132/71 w obrębie P-9
oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym
– służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi przy ul. Legionów bez numeru oznaczonych jako działki
nr 104/68 i 104/50 w obrębie P-9 oraz przy al. 1 Maja i ul. Legionów bez numeru
oznaczonej jako działka nr 137/72 w obrębie P-9.

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

dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawie:
1/

-

dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawie:
2/

-

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym
i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego,
szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta
Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;

pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do
kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych;

p.o. dyr. Departamentu Ekologii i Klimatu Maciej Riemer w sprawie:
3/

wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Łodzi do Programu „Środowisko, Energia
i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawiły:
-

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec
w sprawie:

3
1/

-

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Brukowej bez
numeru oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-4 numerem
51/27;

z-ca dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Agnieszka Graszka
w sprawie:
2/

przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. Legionów bez numeru oznaczonej jako działka nr 132/71 w obrębie P-9
oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym
– służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi przy ul. Legionów bez numeru oznaczonych jako działki
nr 104/68 i 104/50 w obrębie P-9 oraz przy al. 1 Maja i ul. Legionów bez numeru
oznaczonej jako działka nr 137/72 w obrębie P-9.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować projekt
przedstawiony w ppkt. 2.2 Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. Jednocześnie Pani
Prezydent przyjęła autopoprawkę do projektu zgłoszoną przez Zastępcę Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła poinformowanie
osób wnioskujących o ustanowienie służebności gruntowej, że decyzja w tej sprawie
zostanie podjęta po dokonaniu przez Miasto dodatkowych ustaleń.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4-5 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

