Protokół Nr 147/18
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 26 października 2018 r.
w godzinach: 1410 – 1455
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

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

–
–
–
–

5.
6.
7.
8.

Tomasz Jakubiec
Marek Kondraciuk
Jarosław Chwiałkowski
Marcin Masłowski

–
–
–
–

9. Ireneusz Wosik
10. Agnieszka Dyśko
11. Małgorzata Wojtczak
12. Marcin Górski

–
–
–
–

Prezydent Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej
i Kultury
p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji
Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych
Mediów
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Dyrektor Wydziału Budżetu
Dyrektor Wydziału Prawnego

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/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego,
położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana
Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej;
2/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rodzina w Łodzi do celu”;
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na
2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest
Miasto Łódź.

2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Sprawiedliwej 24, stanowiących
własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz
ogłoszenia ich wykazu;
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, stanowiącego własność
osób fizycznych.

3.

Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na
terenie Miasta.

2
4.

Informacja w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek
oświatowych.

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

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza oraz z-ca dyr. Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej Aneta Tomczak w sprawie:
1/

–

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego,
położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana
Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej;

z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka DuszkiewiczNowacka w sprawie:
2/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rodzina w Łodzi do celu”;

–

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

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.1., odnośnie do
którego Pani Prezydent poleciła przedstawienie na odrębnym spotkaniu – przy udziale
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
jednostek miejskich – sprawy lokalizacji obiektów artystycznych (rzeźb plenerowych) na
terenie Parku im. księcia Józefa Poniatowskiego w celu ustalenia dalszego postępowania.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 3 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił:
–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan
w sprawach:
1/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Sprawiedliwej 24, stanowiących
własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz
ogłoszenia ich wykazu;
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, stanowiącego własność
osób fizycznych.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.

3
Ad. 3. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na
terenie Miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem
Agnieszka Dobrucka.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew
rosnących na terenach placówek oświatowych przy ulicach Odyńca 35 i Karolewskiej 70/76,
a także Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Demeter” przy ul. Selerowej 25 (świerk),
„ZIMOWIT” przy ul. Pszczyńskiej 31 (brzoza), „KOLEJARZ OLECHÓW” przy
ul. Zakładowej 150 i Zakładowej bez numeru (sosna pospolita) oraz Rodzinnego Ogrodu
Działkowego im. Sierakowskiego przy ul. Krakowskiej 100 (2 jałowce).
Pani Prezydent poleciła złożenie do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Miejskiego Zespołu Żłobków (Żłobek
nr 8) przy ul. Starorudzkiej 5/7.
Ponadto Pani Prezydent poleciła przekazanie użytkownikowi ogródka działkowego nr 71
zlokalizowanego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KOLEJARZ OLECHÓW”
przy ul. Zakładowej 150 i Zakładowej bez numeru informacji o konieczności
przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych drzew (świerk, modrzew i sosna) zamiast ich
usunięcia.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 4. Informację w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek
oświatowych przedstawił z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew
rosnących na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7.
Pani Prezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia drzewa (klonu pospolitego)
rosnącego na terenie placówki oświatowej przy ul. Rydla 17 i blokującego odpływ ścieków
– skonsultowanie z przedstawicielami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
możliwości przesunięcia zlokalizowanej na tym terenie instalacji kanalizacyjnej.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

