Protokół Nr 10/11
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 24 lutego 2011 r.
w godzinach: 910– 1400
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Hanna Zdanowska
2. Marek Cieślak
3. Paweł Paczkowski
4. Agnieszka Nowak
5. Barbara Mrozowska-Nieradko
6. Krzysztof Mączkowski
7. Michał Chmielewski
8. Jacek Turczak
9. Elżbieta Twardowska
10. Małgorzata Wojtczak
11. Katarzyna Korowczyk

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Prezydent Miasta
Pierwszy Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
p.o. Z-cy Dyrektora Biura Prezydenta
Dyrektor Biura Prawnego
Dyrektor Biura Kontroli i Skarg
Dyrektor Wydziału Budżetu
p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego

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 zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie;

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi;
3/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym;
4/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ zmieniające uchwałę Zarządu Miasta Łodzi w sprawie ustalenia opłat za usługi na
cmentarzach komunalnych w Łodzi;
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy
ul. Prezydenta Franklina Delano Roosevelta 11/13, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka o numerze 399, w obrębie S-6;
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Senatorskiej 4, oznaczonej jako działka o numerze 14/3, w obrębie G-4;
4/

nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej
w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 146;
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5/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych
w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 6 wraz z udziałem w prawie własności gruntu
oraz ogłoszenia ich wykazu;
6/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki
Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego
Stawu Wasiaka;
7/ wyznaczenia miejsc na prowadzenie
podziemnych;

handlu stoiskowego w przejściach

8/ określenia sposobu przeprowadzenia likwidacji zakładów budżetowych
(administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej w Łodzi)
w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe;
9/

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;

10/ zmian w planach finansowych na 2011 rok (1);
11/ zmian w planach finansowych na 2011 rok (2).
3.

Sprawy Zarządu Dróg i Transportu:
1/ Informacja dotycząca modernizacji ul. Nowy Józefów na odcinku od fabryki
Gilette do nr 36.
2/ Informacja dotycząca zgłoszonych przez firmę Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.
problemów z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w Łodzi w Kompleksie 1
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
3/ Informacja dotycząca inwestycji planowanej przez Skanska Property Poland
Sp. z o.o. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 106 w Łodzi.
4/ Informacja dotycząca obiektów handlowych znajdujących się na działkach
nr 133/1 i 133/24 położonych przy pl. Niepodległości.

4.

Wniosek o akceptację projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów:
1. obszaru fabryki Zygmunta Jarocińskiego, położonego w Łodzi przy ulicy Targowej
28/30,
2. obszaru dawnego browaru Gustawa Keilicha z budynkiem mieszkalnym,
położonego w Łodzi przy ulicy Orlej 25,
3. obszaru części miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Karolewskiej i Wileńskiej
oraz alei ks. bp. Władysława Bandurskiego
oraz wyrażenie zgody na skierowanie wymienionych projektów do opiniowania
i uzgodnień zewnętrznych, zgodnie z art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami).

5.

Sprawy Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji:
1/ Uzupełnienie informacji do wniosku o podjęcie decyzji, w sprawie roszczeń Zboru
Kościoła Chrześcijan Baptystów, do nieruchomości położonej w Łodzi przy
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ul. Skłodowskiej-Curie 15/17, przedstawionej na Kolegium Prezydenta Miasta
Łodzi w dniu 17 lutego 2011 r.
2/ Informacja dotycząca dokumentacji zgromadzonej w sprawie nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 5.
3/ Informacja
dotycząca
przedsądowego
wezwania do zapłaty na rzecz
współużytkowników wieczystych zajmujących teren „Manufaktury” kwoty
wynikającej z powstałej w latach 2007-2010 nadpłaty, z tytułu opłaty rocznej.
6.

Sprawy Wydziału Gospodarowania Majątkiem:
1/ Informacja w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej zbycia/nabycia udziału
w nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 64.
2/ Informacja dot. nieruchomości położonej w Łodzi ul. Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus 56/58 – teren SKS „Start” (działki nr: 139/32, o pow. 5,9293 ha i 139/34,
o pow. 5,0726 ha, obręb B-27, 139/9, o pow. 0,0220 ha).
3/ Informacja o zasadach procedowania zarządzeń dotyczących zbywania
nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego przyjętych w poprzednich
kadencjach.
4/ Informacja dot. nieruchomości położonych w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 149/151
i 155.

7.

Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej
147 (obiekt Motodromu).

8.

Informacja w sprawie przebiegu postępowań administracyjnych, dotyczących
stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży o wysokości 32,5 m, zlokalizowanej
w Łodzi przy ulicy Falistej na działce o nr ew. 37 w obrębie P-33.

9.

Informacja o przebiegu procesu sądowego z powództwa „CEGAL” spółka jawna
przeciwko Miastu Łódź o zapłatę.

10.

Informacja w sprawie realizacji budowy Centrum Dialogu.

11.

Sprawy Wydziału Budżetu:
1/ Zestawienia przedstawiające realizację dochodów i wydatków budżetu Miasta
Łodzi za 2010 rok.
2/ Informacja w sprawie przedłożenia propozycji dokonywania zmian w planach
dochodów i wydatków budżetu oraz dokonywania zmian w planach finansowych
jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w roku 2011.

12.

Sprawy różne.

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

z-ca dyr. Wydziału Zdrowia Publicznego Małgorzata Marek w sprawach:
1/

zatwierdzenia zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie;
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2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi;
–

Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski oraz dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata
Wojtczak w sprawach:
3/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym;
4/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.5., który na wniosek
Skarbnika Miasta został wycofany z porządku Kolegium.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-5 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
–

dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka w sprawie:
1/ zmieniające uchwałę Zarządu Miasta Łodzi w sprawie ustalenia opłat za usługi na
cmentarzach komunalnych w Łodzi;

–

z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Joanna Bąk w sprawach:
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy
ul. Prezydenta Franklina Delano Roosevelta 11/13, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka o numerze 399, w obrębie S-6;
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Senatorskiej 4, oznaczonej jako działka o numerze 14/3, w obrębie G-4;

–

z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Izabela Dobrzańska
-Śmigielska w sprawie:
4/

–

nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej
w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 146;

z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana Walentkiewicz
-Gustowska w sprawie:
5/ przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych
w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 6 wraz z udziałem w prawie własności gruntu
oraz ogłoszenia ich wykazu;
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–

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek w sprawie:
6/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki
Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego
Stawu Wasiaka;

–

p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Joanna Wasilewska-Kłąb oraz
kierownik w Zarządzie Dróg i Transportu Barbara Solecka w sprawie:
7/ wyznaczenia miejsc na prowadzenie handlu
podziemnych;

–

stoiskowego w przejściach

p.o. dyr. Wydziału Budynków i Lokali Anna Świrko w sprawie:
8/ określenia sposobu przeprowadzenia likwidacji zakładów budżetowych
(administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej w Łodzi)
w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe;

–

Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski oraz dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata
Wojtczak w sprawach:
9/

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;

10/ zmian w planach finansowych na 2011 rok (1);
11/ zmian w planach finansowych na 2011 rok (2).
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych
w ppkt. 2.1., 2.3. oraz 2.7.
Odnośnie do projektu omówionego w ppkt. 2.1. Prezydent Miasta poleciła Wydziałowi
Gospodarki Komunalnej ponowne przedstawienie ww. materiału na kolejnym posiedzeniu
Kolegium przy udziale dyrektora Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w celu
wyjaśnienia zasad ustalania cen usług proponowanych na poszczególnych cmentarzach
komunalnych. Ponadto Pani Prezydent poleciła przygotowanie tekstu jednolitego aktu
prawnego w tym zakresie.
Ponadto wiceprezydent Marek Cieślak zobowiązał Wydział Gospodarki Komunalnej do
przedstawienia propozycji rozwiązania problemu braku miejsc na cmentarzach komunalnych
dla skremowanych zwłok niemowląt z oddziału preadopcyjnego, przechowywanych
aktualnie w krematorium domu pogrzebowego firmy H. Skrzydlewska.
W nawiązaniu do projektu zaprezentowanego w ppkt 2.3. Pani Prezydent zobowiązała
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji do przedstawienia przedsiębiorstwu ATAR Sp.
z o.o. propozycji zapewnienia ze strony Spółki odpowiednich lokali mieszkańcom budynku
znajdującego się na działce, na której ma być ustanowiona służebność.
Odnośnie do projektu omówionego w ppkt. 2.7. Prezydent Miasta poleciła Zarządowi Dróg
i Transportu ponowne przedstawienie ww. materiału po uzyskaniu informacji na temat
ostatecznych rozstrzygnięć związanych z modernizacją ul. Piotrkowskiej.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6-16 do protokołu.

6
Ad. 3. Sprawy Zarządu Dróg i Transportu przedstawiły:
–

p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Joanna Wasilewska-Kłąb w sprawach:
1/ Informacja dotycząca modernizacji ul. Nowy Józefów na odcinku od fabryki
Gilette do nr 36.
2/ Informacja dotycząca zgłoszonych przez firmę Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.
problemów z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego w Łodzi w Kompleksie 1
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
3/ Informacja dotycząca inwestycji planowanej przez Skanska Property Poland
Sp. z o.o. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 106 w Łodzi.

–

p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Joanna Wasilewska-Kłąb oraz
kierownik w Zarządzie Dróg i Transportu Barbara Solecka w sprawie:
4/ Informacja dotycząca obiektów handlowych znajdujących się na działkach
nr 133/1 i 133/24 położonych przy pl. Niepodległości.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje.
Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 3.1. wiceprezydent Marek Cieślak
polecił Zarządowi Dróg i Transportu zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
zainteresowanych sprawą stron przy udziale służb finansowych Urzędu Miasta Łodzi celem
znalezienia rozwiązania w kwestii modernizacji ul. Nowy Józefów oraz przygotowanie
informacji w tym zakresie na następne posiedzenie Kolegium.
W nawiązaniu do informacji omówionej w ppkt. 3.2. wiceprezydent Marek Cieślak
zobowiązał Zarząd Dróg i Transportu do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu
Kolegium propozycji zapewnienia dojazdu do siedziby firmy Amcor Flexibles Reflex
Sp. z o.o.
Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 3.4. Prezydent Miasta zobowiązała Biuro
Prawne oraz Zarząd Dróg i Transportu do przygotowania propozycji uregulowania kwestii
związanych z usytuowaniem obiektów handlowych znajdujących się na działkach nr 133/1
i 133/24 położonych w Łodzi przy pl. Niepodległości.
Informacje stanowią załączniki nr 17-20 do protokołu.
Ad. 4. Wniosek o akceptację projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów:
1. obszaru fabryki Zygmunta Jarocińskiego, położonego w Łodzi przy ulicy Targowej
28/30,
2. obszaru dawnego browaru Gustawa Keilicha z budynkiem mieszkalnym,
położonego w Łodzi przy ulicy Orlej 25,
3. obszaru części miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Karolewskiej i Wileńskiej
oraz alei ks. bp. Władysława Bandurskiego
oraz wyrażenie zgody na skierowanie wymienionych projektów do opiniowania
i uzgodnień zewnętrznych, zgodnie z art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami) przedstawili dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Krzysztof Bednarek oraz główny projektant w Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej Dariusz Boguszewski.
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Prezydent Miasta Hanna Zdanowska zaakceptowała wniosek.
Wniosek stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 5. Sprawy Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji przedstawili:
–

z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Joanna Bąk w sprawie:
1/ Uzupełnienie informacji do wniosku o podjęcie decyzji, w sprawie roszczeń Zboru
Kościoła Chrześcijan Baptystów, do nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Skłodowskiej-Curie 15/17, przedstawionej na Kolegium Prezydenta Miasta
Łodzi w dniu 17 lutego 2011 r.

–

z-ca dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Joanna Bąk, p.o. z-cy
dyr. Wydziału Budynków i Lokali Małgorzata Milewska, p.o. dyr. Wydziału
Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka oraz dyr. Biura Prawnego Jacek
Turczak w sprawie:
2/ Informacja dotycząca dokumentacji zgromadzonej w sprawie nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 5.

–

dyr. Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wojciech Dyakowski
w sprawie:
3/ Informacja
dotycząca
przedsądowego
wezwania do zapłaty na rzecz
współużytkowników wieczystych zajmujących teren „Manufaktury” kwoty
wynikającej z powstałej w latach 2007-2010 nadpłaty, z tytułu opłaty rocznej.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje.
Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 5.1. Prezydent poleciła Wydziałowi
Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji podjęcie działań mających na celu zaspokojenie
roszczeń Zboru poprzez wypłatę rekompensaty finansowej. Pismo w tej sprawie należy
uprzednio przedłożyć do akceptacji Pani Prezydent.
W nawiązaniu do informacji zaprezentowanej w ppkt. 5.2. Prezydent Miasta zobowiązała
komórki organizacyjne Urzędu zaangażowane w sprawę do opracowania i przedłożenia
w dniu 28 lutego 2011 r. propozycji rozpoczęcia procesu rewitalizacji obiektu
zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 5.
Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 5.3. Prezydent Hanna Zdanowska
zobowiązała Biuro Prawne do przygotowania opinii dotyczącej unormowań prawnych
obowiązujących w przypadku zmiany właściciela gruntu, względem dotychczasowej
wysokości bonifikaty.
Ponadto Prezydent Miasta poleciła Wydziałowi Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
zorganizowanie spotkania z użytkownikami wieczystymi terenu „Manufaktury” w celu
poczynienia uzgodnień w zakresie dalszego postępowania w sprawie. Jednocześnie Pani
Prezydent zobowiązała Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji do przygotowania
informacji na temat planowanej aktualizacji opłat.
Informacje stanowią załączniki nr 22-24 do protokołu.
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Ad. 6. Sprawy Wydziału Gospodarowania Majątkiem przedstawili:
–

p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka oraz p.o.
dyr. Biura Architekta Miasta Marek Lisiak w sprawie:
1/ Informacja w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej zbycia/nabycia udziału
w nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 64.

–

p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka w sprawach:
2/ Informacja dot. nieruchomości położonej w Łodzi ul. Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus 56/58 – teren SKS „Start” (działki nr: 139/32, o pow. 5,9293 ha i 139/34,
o pow. 5,0726 ha, obręb B-27, 139/9, o pow. 0,0220 ha).
3/ Informacja o zasadach procedowania zarządzeń dotyczących zbywania
nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego przyjętych w poprzednich
kadencjach.
4/ Informacja dot. nieruchomości położonych w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 149/151
i 155.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje.
Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 6.1. Prezydent Miasta poleciła Wydziałowi
Gospodarowania Majątkiem wystąpienie o ustanowienie, do czasu rozstrzygnięcia
kwestii własnościowych, zarządu sądowego dla nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej 64. Ponadto Pani Prezydent zobowiązała Wydział Gospodarowania
Majątkiem do ustalenia właściciela działki nr 38/22, sąsiadującej z działką nr 37/6.
W nawiązaniu do informacji zaprezentowanej w ppkt. 6.2. Prezydent Hanna Zdanowska
poleciła Wydziałowi Gospodarowania Majątkiem uregulowanie sprawy tytułów prawnych,
na podstawie których podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 56/58 użytkują części ww.
nieruchomości. Ponadto Pani Prezydent zobowiązała Wydział Gospodarowania Majątkiem
do wskazania w jak najszybszym terminie terenu pod Park Kultur Alternatywnych.
Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 6.4. Prezydent Miasta zobowiązała Wydział
Gospodarowania Majątkiem do ponownego zaprezentowania ww. materiału na posiedzeniu
Kolegium przy udziale Zarządu Dróg i Transportu oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Informacje stanowią załączniki nr 25-28 do protokołu.
Ad. 7. Informację dotyczącą nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej
147 (obiekt Motodromu) przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Edukacji Dorota
Szafran.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i zobowiązała Wydział Edukacji do
zorganizowania spotkania z Wydziałem Gospodarowania Majątkiem celem omówienia
możliwych rozwiązań w kwestii zarządzania nieruchomością położoną w Łodzi przy
ul. Drewnowskiej 147. Ponadto Pani Prezydent poleciła Wydziałowi Edukacji
przygotowanie listy placówek oświatowych, w których funkcjonują lokale mieszkalne.
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Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 8. Informację w sprawie przebiegu postępowań administracyjnych, dotyczących
stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży o wysokości 32,5 m, zlokalizowanej
w Łodzi przy ulicy Falistej na działce o nr ew. 37 w obrębie P-33 przedstawiła
p.o. dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury Małgorzata Kasprowicz.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Wydziałowi Urbanistyki
i Architektury uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.
Informacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad. 9. Informację o przebiegu procesu sądowego z powództwa „CEGAL” spółka jawna
przeciwko Miastu Łódź o zapłatę przedstawił dyr. biura Prawnego Jacek
Turczak.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.
Informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad. 10. Informację w sprawie realizacji budowy Centrum Dialogu przedstawił dyr.
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dariusz Wrzos.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Wydziałowi Ochrony
Środowiska i Rolnictwa przeprowadzenie rozmów z wykonawcą w celu ustalenia warunków
rozwiązania umowy oraz poczynienia uzgodnień dotyczących dalszej realizacji budowy
Centrum Dialogu.
Informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad. 11. Sprawy Wydziału Budżetu przedstawili:
–

Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski oraz dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata
Wojtczak w sprawach:
1/ Zestawienia przedstawiające realizację dochodów i wydatków budżetu Miasta
Łodzi za 2010 rok.
2/ Informacja w sprawie przedłożenia propozycji dokonywania zmian w planach
dochodów i wydatków budżetu oraz dokonywania zmian w planach finansowych
jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w roku
2011.

Zestawienia ujęte w ppkt. 11.1. na wniosek Skarbnika Miasta zostaną omówione w innym
terminie.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację przedstawioną w ppkt. 11.2.
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Materiał stanowi załączniki nr 33 i 34 do protokołu.
Ad. 12. Sprawy różne.
1/ Prezydent Miasta Hanna Zdanowska poleciła Sekretarz Miasta skierowanie do
dyrektorów placówek oświatowych pisma dotyczącego wyjaśnienia obecności
pracowników tychże placówek podczas protestu przeciwko likwidacji części
łódzkich szkół w dniu 24 lutego 2011 r. oraz przebiegu realizacji programu
nauczania w tym dniu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

