Protokół Nr 118/18
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 23 marca 2018 r.
w godzinach: 1415 – 1505
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

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

–
–
–
–

5. Marek Kondraciuk
6. Tomasz Jakubiec
7. Jarosław Chwiałkowski
8. Agnieszka Dyśko
9. Małgorzata Wojtczak
10. Marcin Górski
11. Witold Fontner

–
–
–
–
–
–
–

12. Jolanta Baranowska

–

Prezydent Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
i Zdrowia
p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Dyrektor Wydziału Budżetu
Dyrektor Wydziału Prawnego
Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego
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.

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata
2015-2017 za rok 2017.

2.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Aktywna Łódź”;
2/ ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na
finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2018 r.;
3/ podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych w roku 2018 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi;
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Łódź;
5/ przyjęcia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia na rok 2018 specjalności i form kształcenia nauczycieli, na
które przyznawane jest dofinansowanie z wyodrębnionych w budżecie Miasta
Łodzi środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Miasto Łódź oraz ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
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6/ określenia rodzaju oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź,
w tym nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz
nauczycieli będących emerytami lub rencistami;
7/ zmiany nazwy Branżowej Szkoły I stopnia nr 18, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41;
8/ zmiany nazwy Technikum nr 18, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41;
9/ zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży
Niewidomej, Słabo Widzącej i z Chorobami Przewlekłymi, wchodzącego w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima
Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24;
10/ nadania imienia Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi przy ul. Balonowej 1;
11/ ustanowienia pomników przyrody;
12/ zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody;
13/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik
przyrody;
14/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych”
stanowiącej pomnik przyrody;
15/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu
użytkowego nr 6U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 147;
16/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach
Zgierskiej 254 i 256 oraz gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru;
17/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat,
części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 6 Sierpnia 71 oraz
6 Sierpnia bez numeru.
3.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zachodniej bez numeru na okres do
3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od osoby
prawnej, nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego bez numeru.

Ad. 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata
2015-2017 za rok 2017 przedstawiła z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Elżbieta Jaszczak.
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:
–

z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka DuszkiewiczNowacka w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Aktywna Łódź”;
2/ ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na
finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2018 r.;
3/ podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych w roku 2018 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi;

–

dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach:
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Łódź;
5/ przyjęcia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia na rok 2018 specjalności i form kształcenia nauczycieli, na
które przyznawane jest dofinansowanie z wyodrębnionych w budżecie Miasta
Łodzi środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Miasto Łódź oraz ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
6/ określenia rodzaju oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź,
w tym nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz
nauczycieli będących emerytami lub rencistami;
7/ zmiany nazwy Branżowej Szkoły I stopnia nr 18, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41;
8/ zmiany nazwy Technikum nr 18, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41;
9/ zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży
Niewidomej, Słabo Widzącej i z Chorobami Przewlekłymi, wchodzącego w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima
Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24;
10/ nadania imienia Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi przy ul. Balonowej 1;

–

dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawach:
11/ ustanowienia pomników przyrody;
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12/ zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody;
13/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik
przyrody;
14/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych”
stanowiącej pomnik przyrody;
–

p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak
w sprawie:
15/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu
użytkowego nr 6U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 147;

–

p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach:
16/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach
Zgierskiej 254 i 256 oraz gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru;
17/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat,
części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 6 Sierpnia 71 oraz
6 Sierpnia bez numeru.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 2.16., odnośnie do
którego Pani Prezydent poleciła Skarbnikowi Miasta przeanalizowanie jego zapisów
w terminie do dnia 27 marca br. Jednocześnie Pani Prezydent poleciła – po uzyskaniu
stanowiska Skarbnika Miasta w ww. zakresie – podjęcie przez Wydział Dysponowania
Mieniem dalszej procedury.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła poprawę jego
uzasadnienia zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Skarbnika Miasta w trakcie posiedzenia
Kolegium.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła uaktualnienie
jego podstawy prawnej.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.12. Pani Prezydent poleciła podjęcie
działań umożliwiających przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzewa (lipy drobnolistnej),
wymienionego w poz. 12 załącznika do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 2 - 18 do protokołu.
Ad. 3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie:
1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zachodniej bez numeru na okres do
3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;
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–

p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak
oraz z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Małgorzata Misztela-Grzesik
w sprawie:
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od osoby
prawnej, nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego bez numeru.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 3.1. Pani Prezydent poleciła
przeprowadzenie rozmów z użytkownikami wieczystymi terenu przy ul. Zachodniej bez
numeru w sprawie poprawy estetyki usytuowanych na tym terenie garaży.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 19 i 20 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

