Protokół Nr 64/16
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 5 grudnia 2016 r.
w godzinach: 1435 – 1600
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Hanna Zdanowska
2. Tomasz Trela
3. Wojciech Rosicki
4. Ireneusz Jabłoński
5. Barbara Mrozowska-Nieradko
6. Krzysztof Mączkowski
7. Robert Janikowski
8. Marek Kondraciuk
9. Tomasz Piotrowski
10. Marcin Masłowski

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11. Ireneusz Wosik
12. Agnieszka Dyśko
13. Anna Czekała
14. Marcin Górski
15. Katarzyna Korowczyk
16. Jolanta Baranowska

–
–
–
–
–
–

Prezydent Miasta
Pierwszy Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem
p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
p.o. Dyrektora Departamentu Prezydenta
Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych
Mediów
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu
Dyrektor Wydziału Prawnego
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
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/ zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i gminnych;
2/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie
Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;
3/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania;
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej
gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+;
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5/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, lokalu
użytkowego i garaży usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy
ulicach: Piołunowej 12, Przędzalnianej 12, Juliana Tuwima 51 i Zbocze 43,
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu
oraz ogłoszenia ich wykazu;
2/ nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy
ul. Morgowej bez numeru;
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Snycerskiej 5, wykorzystywanych
jako tereny pod garażami oraz tereny utwardzone na dojścia i dojazdy, na okres
do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;
4/ przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 15 lat, w drodze bezprzetargowej,
części nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Marszałka Jozefa
Piłsudskiego 138 oraz przy ulicy Józefa bez numeru oraz ogłoszenia ich wykazu.

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

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Małgorzata Misztela-Grzesik w sprawie:
1/ zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i gminnych;

–

p.o. dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawie:
2/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie
Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;

–

p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka DuszkiewiczNowacka w sprawie:
3/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania;

–

p.o. z-cy dyr. Biura Gospodarki Mieszkaniowej Piotr Siedlecki w sprawie:
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej
gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+;
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–

p.o. z-cy dyr. Biura Gospodarki Mieszkaniowej Piotr Siedlecki oraz dyr. Biura
ds. Rewitalizacji Marcin Obijalski w sprawie:
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.3., odnośnie do
którego Pani Prezydent poleciła ponowne przeanalizowanie wysokości stawki godzinowej za
usługi opiekuńcze oraz obecnego trybu przyznawania świadczeń, a następnie przedstawienie
propozycji usprawnienia systemu tak, aby pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących.
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 1.4. oraz 1.5. Pani Prezydent poleciła
Dyrektorom Biura Gospodarki Mieszkaniowej oraz Biura ds. Rewitalizacji przedstawienie
ich na właściwych Komisjach Rady Miejskiej.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 5 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan
w sprawach:
1/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, lokalu
użytkowego i garaży usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy
ulicach: Piołunowej 12, Przędzalnianej 12, Juliana Tuwima 51 i Zbocze 43,
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu
oraz ogłoszenia ich wykazu;
2/ nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy
ul. Morgowej bez numeru;

–

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach:
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Snycerskiej 5, wykorzystywanych
jako tereny pod garażami oraz tereny utwardzone na dojścia i dojazdy, na okres
do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;
4/ przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 15 lat, w drodze bezprzetargowej,
części nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Marszałka Jozefa
Piłsudskiego 138 oraz przy ulicy Józefa bez numeru oraz ogłoszenia ich wykazu.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła wyłączenie
lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego w budynku przy ul. Juliana Tuwima 51 z grupy
lokali i garaży przewidzianych w tym projekcie do sprzedaży. Ponadto Pani Prezydent
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poleciła zorganizowanie z Biurem ds. Rewitalizacji spotkania z udziałem Prezydenta Miasta,
w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w sprawie budynków znajdujących się na
terenie nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima 51.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła przedstawienie
informacji dotyczącej planów związanych z zagospodarowaniem działek sąsiadujących
z nieruchomością położoną przy ul. Snycerskiej 5.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6 - 9 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

