Protokół Nr 47/20
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 10 kwietnia 2020 r. w godzinach: 825 – 1005
w formie wideokonferencji
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hanna Zdanowska
Wojciech Rosicki
Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Joanna Skrzydlewska
Adam Wieczorek
Barbara Mrozowska-Nieradko
Krzysztof Mączkowski
Michał Chmielewski

–
–
–
–
–
–
–
–

9. Paweł Bliźniuk
10. Sławomir Granatowski
11. Robert Kolczyński
12. Maciej Riemer
13. Piotr Bors

–
–
–
–
–

14. Małgorzata Wojtczak
15. Marcin Górski
16. Mariusz Mieszek
17. Witold Fontner

–
–
–
–

Prezydent Miasta
Pierwszy Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Dyrektor Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji
p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu
p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu
p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Kultury
Dyrektor Wydziału Budżetu
Dyrektor Wydziału Prawnego
p.o. Dyrektora Biura Organizacji Urzędu
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/ utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 1 w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej
7/21 i nadania statutu;
2/ utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara
3/5 i nadania statutu;
3/ włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara
3/5 do Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5;
4/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania
zadań własnych gminy;

2
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;
7/ wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych w Łodzi przy
alei Kościuszki 42 i ulicach Wschodniej 62, 64, 67 i Tuwima bez numeru,
jako wkładu własnego Miasta Łodzi do przedsięwzięcia polegającego
na zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi
– Etap II, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej i Solec
oraz alei Unii Lubelskiej;
2/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic:
Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1;
3/ zrzeczenia się przez Miasto Łódź odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa,
przez Skarb Państwa, nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji pod
nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek
Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”.

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

dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach:
1/ utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 1 w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej
7/21 i nadania statutu;
2/ utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara
3/5 i nadania statutu;
3/ włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara
3/5 do Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5;

–

dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach:
4/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania
zadań własnych gminy;
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;

3
–

dyr. Wydziału ds. Zarządzania Projektami Robert Kolczyński w sprawie:
7/ wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych w Łodzi przy
alei Kościuszki 42 i ulicach Wschodniej 62, 64, 67 i Tuwima bez numeru,
jako wkładu własnego Miasta Łodzi do przedsięwzięcia polegającego
na zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi
– Etap II, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektów przedstawionych w ppkt. 1.04. oraz 1.05.,
odnośnie do których Pani Prezydent poleciła przeanalizowanie, pod kątem zabezpieczenia
finansów Miasta, otrzymanego od firmy doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j.
pakietu informacji wskazanego przez Skarbnika Miasta i przedstawienie wniosków.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.01. Pani Prezydent poleciła dokonanie
zmiany w załączniku Nr 1 do projektu uchwały, zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie
posiedzenia Kolegium.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.07. Pani Prezydent poleciła podjęcie
rozmów z wykonawcą na temat możliwości wydzielenia na parkingach miejsc postojowych
dla rowerów, w myśl zapisów ujętych w Karcie Brukselskiej.
Ponadto Dyrektor Wydziału ds. Zarządzenia Projektami zobowiązał się do wystąpienia
do partnera prywatnego, któremu ma być powierzona realizacja ww. przedsięwzięcia,
o zapewnienie odpowiedniej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-7 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
–

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach:
1/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej i Solec
oraz alei Unii Lubelskiej;
2/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic:
Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1;

–

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec
w sprawie:
3/ zrzeczenia się przez Miasto Łódź odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa,
przez Skarb Państwa, nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji pod
nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek
Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego
w ppkt. 2.03., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła – w związku z koniecznością

4
podjęcia dalszych działań związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Udrożnienie
Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna-Łódź
Kaliska/Łódź Żabieniec”, a w szczególności przystanku osobowego Łódź Śródmieście –
wystąpienie w trybie pilnym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o potwierdzenie realizacji
przez spółkę dotychczasowych uzgodnień z Miastem.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.01. Pani Prezydent poleciła dokonanie
zmian w załączniku do projektu zarządzenia, zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie
posiedzenia Kolegium.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 8-10 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła
Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

