Protokół Nr 43/20
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 28 lutego 2020 r. w godzinach 845– 955

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hanna Zdanowska
Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Joanna Skrzydlewska
Adam Wieczorek
Barbara Mrozowska-Nieradko
Agnieszka Stępnik
Robert Kolczyński

8.

Piotr Bors

9.
10.
11.
12.

Robert Kowalik
Sławomir Granatowski
Maciej Riemer
Jarosław Chwiałkowski

13.

Paweł Bliźniuk

14.

Marek Jóźwiak

15.
16.
17.
18.
19.

Ireneusz Wosik
Agnieszka Dyśko
Małgorzata Wojtczak
Wojciech Barczyński
Witold Fontner

20.

Aleksandra Hac

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Sekretarz Miasta
- Dyrektor Departamentu Prezydenta
- p.o. Dyrektora Departamentu Architektury
i Rozwoju
- p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Kultury
- p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej
- p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu
- p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu
- p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu
i Obsługi Mieszkańców
- p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi
i Administracji
- p.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego
- Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego
- p.o. kierownika w Biurze 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/

zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej
lokalizacji filii;

2/

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
„Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”;

3/

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy
ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;
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4/

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46
poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;

5/

utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka
Sienkiewicza 88 i nadania statutu;

6/

włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza
88 do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza
88;

7/

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2020”;

8/

ustanowienia pomników przyrody;

9/

zwiększenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody;

10/ zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta
Łodzi;

2/

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy,
samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 2U usytuowanego w budynku
położonym w Łodzi przy ulicy ks. abp. Jana Pawła Woronicza 5-5I, stanowiącego
własność Miasta Łodzi wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz
ogłoszenia jego wykazu;

3/

nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od osoby
fizycznej, lokalu mieszkalnego nr … położonego w Łodzi przy al. Marszałka
Edwarda Śmigłego-Rydza 84.

3.

Informacja dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wskazania Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania
centralnego zamawiającego.

4.

Informacja na temat roszczeń odszkodowawczych wynikających z art. 98 ust 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 65.) – dalej: u.g.n. dotyczących nieruchomości położonych w rejonie
ul. Tomaszowskiej i Przyjacielskiej wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na
wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Łódź prawa
własności części nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. Tomaszowskiej bez
numeru oznaczonych w obrębie …, jako działki o numerach … oraz ….

5.

Wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy
prawa przez Miasto Łódź prawa własności części nieruchomości położonej
w Łodzi, przy ul. Topazowej bez numeru oznaczonej w obrębie … jako działka
o numerze …, przeznaczonej pod drogę publiczną.

6.

Wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy
prawa przez Miasto Łódź prawa własności części nieruchomości położonej
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w Łodzi, przy ul. Giewont bez numeru oznaczonej w obrębie … jako działki
o numerach …, przeznaczonej pod drogi publiczne.

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

p.o. z-cy dyr. Wydziału Kultury Marcin Derengowski w sprawie:
1/

-

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie:
2/

-

-

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
„Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”;

dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach:
3/

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przy
ul. Rojnej 58c poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4/

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 44/46
poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć;

5/

utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka
Sienkiewicza 88 i nadania statutu;

6/

włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza
88 do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza
88;

p.o. z-cy dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Piotr Bugajak w sprawie:
7/

-

zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej
lokalizacji filii;

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2020”;

p.o. dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Piotr Gluba w sprawach:
8/

ustanowienia pomników przyrody;

9/

zwiększenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody;

10/ zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody.
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-10 do protokołu.
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
-

dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak oraz p.o. kierownika w Biurze
Architekta Miasta Marzena Otto w sprawie:
1/

-

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta
Łodzi;

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan
w sprawach:
2/

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy,
samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 2U usytuowanego w budynku
położonym w Łodzi przy ulicy ks. abp. Jana Pawła Woronicza 5-5I, stanowiącego
własność Miasta Łodzi wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz
ogłoszenia jego wykazu;

3/

nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od osoby
fizycznej, lokalu mieszkalnego nr … położonego w Łodzi przy al. Marszałka
Edwarda Śmigłego-Rydza 84.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu projekty przedstawione w ppkt. 2.1 i 2.2.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppt. 2.3 Pani Prezydent poleciła przedstawienie
sprawy na odrębnym spotkaniu wraz z dokumentacją fotograficzną.
Ponadto odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła
uzupełnienie uzasadnienia o wykaz wyłączonych z ewidencji zabytków ze wskazaniem
przyczyn ich wyłączenia.

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 11-13 do protokołu.
Ad. 3. Informację dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wskazania Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania
centralnego zamawiającego przedstawił p.o. dyr. Departamentu Ekologii
i Klimatu Maciej Riemer.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.

Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 4. Informację na temat roszczeń odszkodowawczych wynikających z art. 98 ust 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020
r. poz. 65.) – dalej: u.g.n. dotyczących nieruchomości położonych w rejonie
ul. Tomaszowskiej i Przyjacielskiej wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na
wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Łódź prawa
własności części nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. Tomaszowskiej bez
numeru oznaczonych w obrębie …, jako działki o numerach … oraz …
przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika AndrzejewskaKoniuszaniec.
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przedstawienie na odrębnym
spotkaniu informacji w sprawie roszczeń odszkodowawczych wynikających z art. 98 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczących
nieruchomości położonych w rejonie ulic Tomaszowskiej i Przyjacielskiej.
Jednocześnie Pani Prezydent wyraziła zgodę na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia
z mocy prawa przez Miasto Łódź prawa własności części nieruchomości położonych przy
ul. Tomaszowskiej bez numeru.

Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 5. Wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy
prawa przez Miasto Łódź prawa własności części nieruchomości położonej
w Łodzi, przy ul. Topazowej bez numeru oznaczonej w obrębie … jako działka
o numerze …, przeznaczonej pod drogę publiczną przedstawiła z-ca dyr.
Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec.

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i poleciła przedstawienie sprawy na
odrębnym spotkaniu.

Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 6. Wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy
prawa przez Miasto Łódź prawa własności części nieruchomości położonej
w Łodzi, przy ul. Giewont bez numeru oznaczonej w obrębie … jako działki
o numerach …, przeznaczonej pod drogi publiczne przedstawiła z-ca dyr.
Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec.

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i wyraziła zgodę na wypłatę
odszkodowania.

Wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

