Protokół Nr 27/19
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 30 sierpnia 2019 r. w godzinach 1430– 1505
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Hanna Zdanowska
Krzysztof Mączkowski
Tomasz Jakubiec
Jarosław Chwiałkowski

5.

Paweł Bliźniuk

6.

Maciej Riemer

7.

Marcin Masłowski

8.
9.
10.

Agnieszka Dyśko
Marcin Górski
Witold Fontner

- Prezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Prezydenta
- p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Sportu
- p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi
i Administracji
- p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania
Projektami
- Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta
Miasta
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- 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 uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej
lokalizacji filii;
2/ gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
nadzorowane przez Miasto Łódź.

2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi, położonej w rejonie ulic: Bażanciej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej
i Skrzydlatej oraz granic terenu kolejowego i Lasu Łagiewnickiego;
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej bez numeru na okres do
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu;

2
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Rolniczej 23A,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-28 numerem 477/4.
3.

Informacja w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów w związku z reformą
oświaty.

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

dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawie:
1/ zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej
lokalizacji filii;

-

z-ca dyr. Wydziału Edukacji Dorota Gryta w sprawie:
2/ gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
nadzorowane przez Miasto Łódź.
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.

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

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie:

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi, położonej w rejonie ulic: Bażanciej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej
i Skrzydlatej oraz granic terenu kolejowego i Lasu Łagiewnickiego;
-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka
oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawie:
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej bez numeru na okres do
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu;

-

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania
Koniuszaniec w sprawie:

Mieniem

Monika

Andrzejewska-

3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Rolniczej 23A,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-28 numerem 477/4.

3
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego
w ppkt. 2.1, który Pani Prezydent poleciła przedstawić na odrębnym spotkaniu.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi
Biura Inżyniera Miasta – przed wydaniem przedsiębiorcom przesyłowym zgody na
lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących własność miasta
– ustalanie z Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości, czy dana nieruchomość
jest przeznaczona do sprzedaży i jaka jest koncepcja jej zagospodarowania.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-5 do protokołu.
Ad. 3. Informację w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów w związku
z reformą oświaty przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Edukacji Dorota Gryta.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

