Protokół Nr 12/19
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 22 marca 2019 r. w godzinach 1415– 1545
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Hanna Zdanowska
Adam Wieczorek
Krzysztof Mączkowski
Tomasz Jakubiec
Jarosław Chwiałkowski

6.

Robert Kolczyński

7.

Robert Kowalik

8.

Michał Chmielewski

9.

Paweł Bliźniuk

10.
11.
12.
13.

Ireneusz Wosik
Małgorzata Wojtczak
Marcin Górski
Katarzyna Korowczyk

14.

Marcin Masłowski

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Prezydenta
- p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Sportu
- p.o. Dyrektora Departamentu Architektury
i Rozwoju
- p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej
i Zieleni
- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi
i Administracji
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- Dyrektor Wydziału Prawnego
- Dyrektor 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.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do EXPO-ŁÓDŹ
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi;
3/ udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze miasta Łodzi;
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4/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi
oraz określenia granic ich obwodów;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź;
6/ przekształcenia Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy
ul. Żubardzkiej 2 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
7/ składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020;
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi
przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru;
9/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, ul. Olechowskiej bez
numeru i Olechowskiej 87/89;
10/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania
do środowiskowych domów samopomocy;
11/ podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Wałbrzyskiej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej;
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Lipowej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej;
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Rojnej bez
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-39 numerem
32/3;
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Łąkowej 13/15, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-18, jako
działka o numerze 42/4.

3
3.

Wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy
prawa przez Miasto Łódź, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa własności nieruchomości
położonych przy al. Hetmańskiej bez numeru oraz przy ul. Tomaszowskiej
101-103, przeznaczonych, zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, pod drogi publiczne.

4.

Informacja dotycząca wycinki drzew na obiekcie administrowanym przez MOSiR
Łódź.

5.

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

Ad. 1.
-

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:

p.o. dyr. Biura Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Graszka oraz prezes EXPOŁÓDŹ Sp. z o.o. Anna Adamska-Makowska w sprawie:
1/ wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do EXPO-ŁÓDŹ
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego;

-

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Małgorzata Misztela-Grzesik w sprawie:
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi;

-

dyr. Biura Miejskiego
Trzewikowska w sprawie:

Konserwatora

Zabytków

Kamila

Kwiecińska-

3/ udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze miasta Łodzi;
-

dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach:
4/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi
oraz określenia granic ich obwodów;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź;
6/ przekształcenia Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy
ul. Żubardzkiej 2 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
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7/ składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020;
-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna
Sobańska w sprawach:
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi
przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru;
9/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, ul. Olechowskiej bez
numeru i Olechowskiej 87/89;

-

z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Rydzewski w sprawie:
10/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania
do środowiskowych domów samopomocy;

-

z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Rydzewski
oraz p.o. dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi Krzysztof Barański w sprawie:
11/ podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej, z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.2, odnośnie do
którego Pani Prezydent poleciła dokonanie zmiany polegającej na usunięciu z projektu
zapisów nie dotyczących Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019 w Piłce Nożnej.
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła przedstawienie w ciągu 1 miesiąca kompleksowego
dokumentu wraz z uzasadnieniem, dotyczącego ulg w opłatach za usługi przewozowe
lokalnego transportu zbiorowego, obejmujących osoby uprawnione.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent poleciła podjęcie działań
mających na celu przekazanie w zarząd spółce Miejska Arena Kultury i Sportu
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Łodzianka”.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4 Pani Prezydent zaakceptowała
autopoprawkę do projektu wprowadzoną przez Dyrektora Wydziału Edukacji.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.7 Pani Prezydent poleciła wystąpienie do
współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 21
w sprawie zamurowania otworu okiennego w budynku oficyny.
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi podjęcie działań mających na celu ustalenie, dlaczego
ceny sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla
osób niepełnosprawnych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do jakości ww. sprzętu.

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-11 do protokołu.
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Ad. 2.
-

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:

p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak
w sprawach:
1/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Wałbrzyskiej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej;
2/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Lipowej bez numeru, stanowiącej własność osoby fizycznej;

-

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec
w sprawach:
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Rojnej bez
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-39 numerem
32/3;
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Łąkowej 13/15, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-18, jako
działka o numerze 42/4.
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować projekty
przedstawione w ppkt. 2.2 i 2.3 Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła Dyrektorom:
Departamentu Architektury i Rozwoju oraz Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości przedstawienie na następnym posiedzeniu Kolegium – przy udziale
przedstawiciela Zarządu Dróg i Transportu – informacji w sprawie przyczyn wykonania
przez Miasto inwestycji polegającej na utwardzeniu nawierzchni i położeniu kostki
betonowej na działce przy ul. Wałbrzyskiej bez numeru, stanowiącej drogę wewnętrzną
wraz z projektem zarządzenia.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4 Pani Prezydent poleciła przedstawienie
na następnym posiedzeniu Kolegium propozycji zagospodarowania nieruchomości
położonej przy ul. Łąkowej 13.

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 12-15 do protokołu.
Ad. 3.

Wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy
prawa przez Miasto Łódź, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa własności nieruchomości
położonych przy al. Hetmańskiej bez numeru oraz przy ul. Tomaszowskiej
101-103, przeznaczonych, zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, pod drogi publiczne przedstawiła z-ca dyr. Wydziału
Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec.
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Prezydent Hanna Zdanowska zapoznała się z wnioskiem i poleciła przedstawienie na
odrębnym spotkaniu wszystkich spraw dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia
z mocy prawa przez Miasto Łódź prawa własności nieruchomości, w tym nieruchomości
położonych przy al. Hetmańskiej bez numeru oraz przy ul. Tomaszowskiej 101-103.
Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 4.

Informację dotyczącą wycinki drzew na obiekcie administrowanym przez
MOSiR Łódź przedstawiła z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Iwona Safjanowska.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych
drzew.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 5.

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 rozwiązania
rekomendowane przez Wydział.
Ponadto Pani Prezydent poleciła podjęcie działań mających na celu uporządkowanie terenu
u zbiegu al. Włókniarzy i ul. Żubardzkiej po przeprowadzonej wycince drzew.
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

