Protokół Nr 127/13
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 26 września 2013 r.
w godzinach 905 – 1000
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Hanna Zdanowska
2. Marek Cieślak
3. Radosław Stępień
4. Agnieszka Nowak
5. Krzysztof Piątkowski
6. Krzysztof Mączkowski
7. Wojciech Rosicki
8. Luiza Staszczak-Gąsiorek
9. Andrzej Pirek
10. Agnieszka Sińska-Głowacka
11. Jarosław Chwiałkowski
12. Marcin Masłowski
13. Anna Czekała
14. Marcin Górski
15. Katarzyna Korowczyk

– Prezydent Miasta
– Pierwszy Wiceprezydent Miasta
– Wiceprezydent Miasta
– Wiceprezydent Miasta
– Wiceprezydent Miasta
– Skarbnik Miasta
– Dyrektor Departamentu Prezydenta
– Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
– Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali
– p.o. Dyrektora Departamentu Architektury
i Rozwoju
– p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
– p.o. Rzecznika Prezydenta Miasta
– Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu
– Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
– Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoPrawnego

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/ zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Komunikacyjnemu – Łódź Sp. z o. o. wykonywania zadania własnego Miasta
Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
2/

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:
Wiączyńskiej i Brzezińskiej – wschodniej części osiedla Nowosolna;
4/

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:
Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części osiedla Nowosolna;
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5/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania
publicznego polegającego na edukacji nastolatków w zakresie świadomego
rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, w ramach
zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą
płciową, w tym profilaktyka HIV” oraz powołania Komisji Konkursowej
i ustalenia regulaminu jej pracy;
2/ zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi
przy ul. Prądzyńskiego 167 na nieruchomość, stanowiącą własność osoby
fizycznej, położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 169;
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Giewont 14,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 316/2, w obrębie W-12;
4/

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy
ul. Objazdowej 1 i 3, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami
92/5 i 93/4, w obrębie P-27;

5/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok;
6/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.
3. Informacja w sprawie parkingu przy ul. Kolektywnej.
4.

Informacja w sprawie przekazania do inkasa wierzytelności jednostek budżetowych
Miasta Łodzi.

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

p.o. kierownika Zespołu Transportu Zbiorowego w Wydziale Transportu
Zbiorowego i Parkowania w Zarządzie Dróg i Transportu Małgorzata Kurowska
w sprawie:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Komunikacyjnemu – Łódź Sp. z o. o. wykonywania zadania własnego Miasta
Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;

-

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Zofia Frątczak oraz kierownik Zespołu
Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Agnieszka Skolimowska-Kapuścińska w sprawie:
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

3

-

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:
Wiączyńskiej i Brzezińskiej – wschodniej części osiedla Nowosolna;
4/

-

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:
Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części osiedla Nowosolna;

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Robert Kowalik
w sprawie:
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał przedstawione w ppkt. 1.3, 1.4
oraz 1.5 i poleciła skierować je pod obrady Rady Miejskiej.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent poleciła zorganizowanie
spotkania z udziałem Pierwszego Wiceprezydenta Marka Cieślaka i Wiceprezydenta
Radosława Stępnia, na którym omówiony zostanie projekt uchwały.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2 Pani Prezydent poleciła uzupełnienie
uzasadnienia do projektu o informację, że z uwagi na chęć promowania przez Miasto
instytucji kultury, zostały obniżone wobec nich stawki za stawianie w pasie drogowym
szyldów reklamowych informujących o prowadzonej działalności.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-5 do protokołu.

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Robert Kowalik oraz
główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Iwona Iwanicka
w sprawie:
1/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania
publicznego polegającego na edukacji nastolatków w zakresie świadomego
rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, w ramach
zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą
płciową, w tym profilaktyka HIV” oraz powołania Komisji Konkursowej
i ustalenia regulaminu jej pracy;

-

p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska
w sprawie:
2/ zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi
przy ul. Prądzyńskiego 167 na nieruchomość, stanowiącą własność osoby
fizycznej, położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 169;
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-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawach:
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Giewont 14,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 316/2, w obrębie W-12;
4/

-

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy
ul. Objazdowej 1 i 3, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami
92/5 i 93/4, w obrębie P-27;

z-ca dyr. Wydziału Budżetu Anna Czekała w sprawach:
5/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok;
6/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektów przedstawionych
w ppkt. 2.1. i 2.2.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych uaktualnienie składu Komisji Konkursowej oraz
poprawienie treści zgodnie z wnioskami wynikającymi z dyskusji, w szczególności tymi,
które dotyczą terminu rozpoczęcia realizacji zadania oraz warunków, jakie powinna spełniać
oferta. Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego
przedstawienie opinii prawnej w sprawie możliwości poszerzenia składu Komisji
Konkursowej o radnych Rady Miejskiej w Łodzi.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi
Biura Prezydenta zorganizowanie spotkania z zarządem Spółki Port Lotniczy Łódź
im. Władysława Reymonta Spółka z o. o., podczas którego omówione zostanie dalsze
funkcjonowanie Spółki.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6-11 do protokołu.
Ad. 3. Informację w sprawie parkingu przy ul. Kolektywnej
p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak.

przedstawił

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przygotowanie projektu pisma
skierowanego do dzierżawców nieruchomości położonej przy ul. Kolektywnej 4
zawierającego wyjaśnienie, że Miasto nie może pozytywnie rozpatrzyć ich wniosku
w sprawie odroczenia terminów płatności czynszu dzierżawnego z uwagi na to, że zawarcie
umowy dzierżawy nastąpiło w drodze przetargu.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad. 4. Informację w sprawie przekazania do inkasa wierzytelności jednostek
budżetowych Miasta Łodzi przedstawił z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali
Andrzej Chojnacki.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła skierowanie do Regionalnej Izby
Obrachunkowej pisma z prośbą o przedstawienie stanowiska Izby w sprawie możliwości
sprzedaży wierzytelności czynszowych przez Miasto.
Ponadto Pani Prezydent poleciła podjęcie działań mających na celu przekazanie
wierzytelności czynszowych do inkasa.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

