Protokół Nr 51/20
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 12 maja 2020 r. w godzinach: 1410 – 1545
w formie wideokonferencji
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

–
–
–
–
–
–
–

8. Paweł Bliźniuk
9. Sławomir Granatowski
10. Robert Kolczyński
11. Jarosław Chwiałkowski

–
–
–
–

12. Maciej Riemer
13. Ireneusz Wosik
14. Wojciech Barczyński
15. Witold Fontner

–
–
–
–

16. Marcin Masłowski

–

Prezydent Miasta
Pierwszy 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 Organizacji Urzędu
i Obsługi Mieszkańców
p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego
Zastępca Dyrektora 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.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Łodzi.

2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Rzgowskiej 202, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-29
jako działka o numerze 40;
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Piotrkowskiej 257, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-9
jako działka o numerze 28/15.

3.

Informacja dotycząca wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 24
oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 26 w sprawie ogrodzenia
użyczonego terenu.

2
4.

Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawiła:
–

p.o. dyr. Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewa Mereć w sprawie:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Prezydent Hanna Zdanowska nie zaakceptowała projektu uchwały i poleciła jego ponowne
przedstawienie na odrębnym spotkaniu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawiła:
–

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec
w sprawach:
1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Rzgowskiej 202, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-29
jako działka o numerze 40;
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Piotrkowskiej 257, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-9
jako działka o numerze 28/15.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu jedynie projekt przedstawiony w ppkt. 2.1.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent poleciła ustalenie we
współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną najkorzystniejszego dla Miasta rozwiązania
w kwestii obsługi komunikacyjnej nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 257A.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Dyrektor Departamentu
Gospodarowania Majątkiem zobowiązał się do poinformowania Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej o konieczności uwzględniania, na etapie opracowywania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których mają być zlokalizowane
osiedla, zapisów dotyczących terenów zielonych.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.
Ad. 3. Informację dotyczącą wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 24
oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 26 w sprawie ogrodzenia
użyczonego terenu przedstawili p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem
Agnieszka Dobrucka oraz p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin
Woźniak.

3
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i poleciła Dyrektorowi Wydziału
Dysponowania Mieniem przekazanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pełnej
dokumentacji związanej z wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 24
oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 26 w sprawie ogrodzenia użyczonego
terenu celem przedstawienia opinii w sprawie.
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu przeanalizowanie
możliwości wprowadzenia w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi rozwiązania
pozwalającego na przekazanie wspólnotom mieszkaniowym terenów zielonych
znajdujących się dotychczas w pasach drogowych w zamian za pielęgnację tych terenów
oraz przedstawienie informacji w tej sprawie.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 4. Informację dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawiła
z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Beata Jędrusiak.
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i wyraziła zgodę na usunięcie suchych
drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia.
Pani Prezydent – w związku z zamiarem usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Narutowicza
130 (topola mieszaniec euroamerykański) – podjęła decyzję o przeprowadzeniu rozmów
z przedstawicielami MPK - Łódź Sp. z o.o. celem ustalenia dalszego trybu postępowania
w sprawie.
Pani Prezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ulicy
Fogga 24 (3 brzozy brodawkowate) – przeprowadzenie rozmów z inwestorem oraz
z przedstawicielami Zarządu Dróg i Transportu celem wypracowania najkorzystniejszego
rozwiązania w kwestii lokalizacji zjazdu/ów na ww. terenie.
Pani Prezydent poleciła ponowne przedstawienie na odrębnym spotkaniu spraw zamiaru
usunięcia drzew rosnących przy ulicach: Rewolucji 1905 r., Pomorskiej 169 oraz Śmigłego
Rydza 20/Częstochowskiej 12, 20 wraz z planami dotyczącymi zagospodarowania tych
terenów.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła
Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

