Protokół Nr 134/18
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 27 lipca 2018 r.
w godzinach: 1305 – 1400
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Hanna Zdanowska
Wojciech Rosicki
Barbara Mrozowska-Nieradko
Luiza Staszczak-Gąsiorek

–
–
–
–

5. Tomasz Jakubiec
6. Marek Kondraciuk
7. Ireneusz Wosik
8. Agnieszka Dyśko
9. Małgorzata Wojtczak
10. Marcin Górski
11. Katarzyna Korowczyk
12. Jolanta Baranowska

–
–
–
–
–
–
–
–

13. Aleksandra Hac

–

Prezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Sekretarz Miasta
Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej
i Kultury
p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Dyrektor Wydziału Budżetu
Dyrektor Wydziału Prawnego
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych
Mediów
Podinspektor w Biurze Rzecznika Prasowego
i Nowych Mediów

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyli:
w godz. 1305– 1320 i 1325– 1400 – Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta,
w godz. 1320– 1325 – Wojciech Rosicki – Wiceprezydent Miasta.
Porządek dzienny posiedzenia:
1.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi;

2/ zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ zmiany umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste położonej
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 155A;
2/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na
nieruchomości, które będą stanowiły własność osoby prawnej oraz ogłoszenia
wykazu;
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3/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na
nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz ogłoszenia
wykazu;
4/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi, należącego do osoby fizycznej, prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej
bez numeru;
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonych w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 201, 203 i 205, na okres do 3 lat oraz
ogłoszenia ich wykazu;
6/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej,
Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – obszaru centrum
osiedla Nowosolna;
7/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części
osiedla Nowosolna;
8/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej
części osiedla Nowosolna.
3.

Informacja w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek
oświatowych.

4.

Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na
terenie Miasta.

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

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie:
1/

–

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi;

p.o. z-cy dyr. Powiatowego Urzędu Pracy Marek Gryglewski w sprawie:
2/ zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

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

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna
Sobańska w sprawie:
1/ zmiany umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste położonej
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 155A;

–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan
w sprawach:
2/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na
nieruchomości, które będą stanowiły własność osoby prawnej oraz ogłoszenia
wykazu;
3/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na
nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz ogłoszenia
wykazu;
4/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi, należącego do osoby fizycznej, prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej
bez numeru;

–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie:
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonych w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 201, 203 i 205, na okres do 3 lat oraz
ogłoszenia ich wykazu;

–

z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Aneta Tomczak w sprawach:
6/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej,
Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – obszaru centrum
osiedla Nowosolna;
7/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części
osiedla Nowosolna;
8/

rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej
części osiedla Nowosolna.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej oraz Wiceprezydentowi Miasta Wojciechowi Rosickiemu do
podpisu.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. Pani Prezydent poleciła zmianę daty
(zgodnie z wnioskiem „Bacoli Properties” sp. z o.o.) wskazanej w § 1 ust. 1. pkt. 2 ww.
projektu zarządzenia z 30.06.2019 r. na 30.12.2021 r.
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Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2. Prezydent Hanna Zdanowska
przekazała prowadzenie posiedzenia Kolegium Wiceprezydentowi Miasta Wojciechowi
Rosickiemu.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3 - 10 do protokołu.
Ad. 3. Informację w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek
oświatowych przedstawił z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew
rosnących na terenie placówki przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 6.
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła:
– w związku z zamiarem usunięcia drzewa rosnącego na terenie placówki oświatowej przy
ul. Hufcowej 20a (klon jesionolistny) – wystąpienie do Zarządu Zieleni Miejskiej
z wnioskiem o monitorowanie jego stanu;
– w związku z zamiarem usunięcia drzewa rosnącego na terenie placówki oświatowej przy
ul. Wróblewskiego 65 (robinia akacjowa) – wystąpienie do Zarządu Zieleni Miejskiej
z wnioskiem o monitorowanie jego stanu oraz zalecenie dyrekcji tej szkoły przeprowadzenia
zabiegów pielęgnacyjnych drzewa (zastosowanie podpórki, przycięcie korony).
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 4. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na
terenie Miasta przedstawiła p.o. dyr. Biura Zasobu Skarbu Państwa Mariola
Jagiełło-Rosińska.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzewa
zgłoszonego przez Biuro Zasobu Skarbu Państwa.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyli:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

Wojciech ROSICKI
Wiceprezydent Miasta

