Protokół Nr 73/17
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 3 marca 2017 r. w godzinach 1420– 1520.
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.

Hanna Zdanowska
Krzysztof Mączkowski
Robert Janikowski

4.

Luiza Staszczak-Gąsiorek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Marek Kondraciuk
Agnieszka Dyśko
Ireneusz Wosik
Małgorzata Wojtczak
Marcin Górski
Elżbieta Staszyńska
Witold Fontner

12.

Marcin Masłowski

13.

Jolanta Baranowska

- Prezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
i Zdrowia
- p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- Dyrektor Wydziału Prawnego
- Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego
- Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego
- Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych
Mediów
- 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/ wyrażenia zgody na założenie oraz przystąpienie przez Miasto Łódź do
Stowarzyszenia pod nazwą Łódzka Organizacja Turystyczna;
2/ przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi;
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na
2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest
Miasto Łódź;
4/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2017”;
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5/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej bez numeru;
6/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Kusocińskiego bez numeru;
7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Czerwonej 8;
8/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie
fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego.
2.

Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie:
1/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych
w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz
z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności
gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów.

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

dyr. Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia Luiza StaszczakGąsiorek, z-ca dyr. Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki Bogna
Witkowska oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. utworzenia Lokalnej
Organizacji Turystycznej Tomasz Koralewski w sprawie:
1/ wyrażenia zgody na założenie oraz przystąpienie przez Miasto Łódź do
Stowarzyszenia pod nazwą Łódzka Organizacja Turystyczna;

-

z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka w sprawie:
2/ przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi;

-

dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawie:
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na
2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest
Miasto Łódź;

-

dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawie:
4/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2017”;
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-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna
Sobańska w sprawach:
5/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej bez numeru;
6/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Kusocińskiego bez numeru;

-

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawie:
7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Czerwonej 8;

-

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec
w sprawie:
8/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie
fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego.

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 zweryfikowanie poprawności zapisów zawartych
w załączniku do projektu i ponowne jego przedstawienie na następnym posiedzeniu
Kolegium, a także przekazanie projektu do zaopiniowania właściwym komórkom
organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym miasta. Jednocześnie Pani Prezydent
poleciła Dyrektorom Departamentów nadzór nad zaopiniowaniem projektu przez
dyrektorów komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych miasta.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4 Pani Prezydent poleciła:
- w § 1 pkt 4 załącznika do projektu dokonanie zmiany zapisu dotyczącego wysokości
finansowania kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów (zmniejszenie ze
100% na 50%);
- w § 9 ust. 1 pkt 1 załącznika do projektu wykreślenie słów „i zakupy inwestycyjne”.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.8 Pani Prezydent poleciła ustalenie, czy
wskazana w projekcie osoba jest podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi.
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości przedstawianie na posiedzeniu Kolegium wszystkich spraw związanych
z planowanymi podziałami nieruchomości.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu.
Ad. 2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił:
-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan
w sprawie:
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1/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych
w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz
z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności
gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów.

Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

