Protokół Nr 14/19
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 5 kwietnia 2019 r. w godzinach 1310– 1335
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hanna Zdanowska
Adam Wieczorek
Barbara Mrozowska-Nieradko
Krzysztof Mączkowski
Tomasz Jakubiec
Jarosław Chwiałkowski

7.

Robert Kowalik

8.

Michał Chmielewski

9.

Paweł Bliźniuk

10.
11.
12.
13.

Agnieszka Dyśko
Ireneusz Wosik
Wojciech Barczyński
Katarzyna Korowczyk

14.

Marcin Masłowski

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Sekretarz Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Prezydenta
- p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Sportu
- p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej
i Zieleni
- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi
i Administracji
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego
- Dyrektor Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego
- Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta
Miasta

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/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali
mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Złotno 26,
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu
oraz ogłoszenia ich wykazu;
2/ zamiany nieruchomości lokalowych pomiędzy Miastem Łódź a osobą fizyczną.

2.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację
zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Łodzi.

2
3.

Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łąkowej 13/15.

4.

Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź
uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja
dotycząca wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planów
miejscowych, uwzględniające okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Ad. 1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił:
-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan
w sprawach:
1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali
mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Złotno 26,
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu
oraz ogłoszenia ich wykazu;
2/ zamiany nieruchomości lokalowych pomiędzy Miastem Łódź a osobą fizyczną.
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować projekt
przedstawiony w ppkt. 2.2 Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła podjęcie działań
mających na celu przygotowanie ww. nieruchomości do sprzedaży.

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.
Ad. 2.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi przedstawił dyr. Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Andrzej Kaczorowski.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod
obrady Rady Miejskiej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 3.

Informację w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łąkowej 13/15
przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika AndrzejewskaKoniuszaniec.

3

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na użyczenie części
ww. nieruchomości Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Łąkowej 13.
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła – w związku z planami użyczenia terenu Wspólnocie
oraz wydzielenia na części działki nr 42/4 w obrębie P-18 ogólnodostępnego skweru –
wystąpienie do Przedszkola Miejskiego nr 199 przy ul. Łąkowej 13 z propozycją
zmniejszenia obszaru, w stosunku do którego Przedszkole posiada prawo trwałego zarządu.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 4.

Informację o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź
uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja
dotycząca wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planów
miejscowych, uwzględniające okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika AndrzejewskaKoniuszaniec.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

