Protokół Nr 141/18
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 14 września 2018 r.
w godzinach: 1410 – 1435
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Hanna Zdanowska
Krzysztof Mączkowski
Barbara Mrozowska-Nieradko
Luiza Staszczak-Gąsiorek

5. Tomasz Jakubiec
6. Marek Kondraciuk
7. Ireneusz Wosik
8. Agnieszka Dyśko
9. Marcin Górski
10. Jolanta Baranowska

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Prezydent Miasta
Skarbnik 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 Prawnego
Inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych
Mediów

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/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na
2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest
Miasto Łódź;
2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry,
Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi;
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta
Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy;
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi
do sieci transferu pn. „URBAN-REGENERATION-MIX współfinansowanej ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
URBACT III.

2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ ogłoszenia o naborze wniosków na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli
dotacji w 2019 r.;
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Zagajnikowej

2
bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-50
numerem 134/13;
3/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi, nieruchomości położonych w Łodzi przy
ul. Okólnej bez numeru, stanowiących własność osoby fizycznej.
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:
–

dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawie:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na
2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest
Miasto Łódź;

–

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie:
2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry,
Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi;

–

p.o. z-cy dyr. Biura Gospodarki Mieszkaniowej Piotr Siedlecki w sprawie:
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta
Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy;

–

dyr. Biura ds. Rewitalizacji Marcin Obijalski w sprawie:
4/

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi
do sieci transferu pn. „URBAN-REGENERATION-MIX współfinansowanej ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
URBACT III.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 4 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
–

dyr. Biura Miejskiego
Trzewikowska w sprawie:

Konserwatora

Zabytków

Kamila

Kwiecińska-

1/ ogłoszenia o naborze wniosków na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli
dotacji w 2019 r.;
–

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec
w sprawie:
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Zagajnikowej

3
bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-50
numerem 134/13;
–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan,
dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła oraz naczelnik
Wydziału w Zarządzie Zieleni Miejskiej Jarosław Białek w sprawie:
3/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi, nieruchomości położonych w Łodzi przy
ul. Okólnej bez numeru, stanowiących własność osoby fizycznej.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 5 - 7 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

