Protokół Nr 75/17
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 20 marca 2017 r. w godzinach 1110– 1210.
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hanna Zdanowska
Wojciech Rosicki
Barbara Mrozowska-Nieradko
Krzysztof Mączkowski
Robert Janikowski

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Sekretarz Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
Luiza Staszczak-Gąsiorek
- Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
i Zdrowia
Marek Kondraciuk
- p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
Tomasz Piotrowski
- p.o. Dyrektora Departamentu Prezydenta
Agnieszka Dyśko
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Ireneusz Wosik
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Małgorzata Wojtczak
- Dyrektor Wydziału Budżetu
Maria Krzemińska-Baranowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego
Witold Fontner
- Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego
Jolanta Baranowska
- 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/ zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020;
2/ zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób po
29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic
Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej;

2
4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar
Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej
i Transmisyjnej;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi;

Miejskiemu

Centrum

6/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ulicach Giewont 26 i Skalnej bez numeru;
7/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Składowej bez numeru;
8/ przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Łodzi, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu;
2/ zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości
stanowiące własność osób fizycznych;
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Janusza Kusocińskiego bez numeru
na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu;
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
i części nieruchomości położonych w Łodzi na terenie dawnej dzielnicy Bałuty,
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na okres do 3 lat oraz
ogłoszenia ich wykazu.

3.

Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

4.

Informacja w sprawie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez
Miasto Łódź prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi, przy
ul. Traktorowej, w obrębie P-1, oznaczonej jako działki o numerach: 128/10 oraz
128/13, przeznaczonej pod drogi publiczne.

5.

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

p.o. dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi Iwona Olczak w sprawach:
1/ zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020;
2/ zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób po
29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

-

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach:
3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic
Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej;
4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar
Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej
i Transmisyjnej;

-

p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Robert Kowalik w sprawie:
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi;

-

Miejskiemu

Centrum

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna
Sobańska w sprawach:
6/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ulicach Giewont 26 i Skalnej bez numeru;
7/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Składowej bez numeru;

-

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

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu.
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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 zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Łodzi, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu;
2/ zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości
stanowiące własność osób fizycznych;

-

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach:
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Janusza Kusocińskiego bez numeru
na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu;
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
i części nieruchomości położonych w Łodzi na terenie dawnej dzielnicy Bałuty,
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na okres do 3 lat oraz
ogłoszenia ich wykazu.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 9-12 do protokołu.
Ad. 3. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
przedstawiły p.o. dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Ewelina Wróblewska
oraz z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Beata Jędrusiak.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przedstawienie na następnym
posiedzeniu Kolegium – z udziałem przedstawiciela Zarządu Inwestycji Miejskich oraz
inspektora nadzoru inwestycji przeprowadzonej przy ul. Niciarnianej – informacji
w sprawie drzew rosnących przy ww. ulicy, przeznaczonych do usunięcia.
Ponadto Pani Prezydent poleciła – w przypadku konieczności usunięcia drzew rosnących
na terenach będących własnością gminy – organizowanie spotkań z mieszkańcami
dzielnicy oraz organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody celem przedstawiania
informacji dotyczących powodów przeznaczenia drzew do usunięcia.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Ad. 4. Informacja w sprawie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez
Miasto Łódź prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi, przy
ul. Traktorowej, w obrębie P-1, oznaczonej jako działki o numerach: 128/10
oraz 128/13, przeznaczonej pod drogi publiczne przedstawiła z-ca dyr. Wydziału
Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Wiceprezydentowi
Wojciechowi Rosickiemu oraz Dyrektorowi Departamentu Gospodarowania Majątkiem
powołanie zespołu w celu ustalenia, kto i z jakiego powodu podjął decyzję o wybudowaniu
drogi publicznej pomiędzy ulicami Traktorową i Krzysztofa Cedry (działki nr 128/10
i 128/13 w obrębie P-1), a następnie przedstawienie do dnia 3 kwietnia br. informacji w tej
sprawie.
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 5. Sprawy różne.
Prezydent Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości przedstawienie informacji w sprawie nieruchomości położonych przy
ul. Składowej.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

