Protokół Nr 13/11
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 17 marca 2011 r.
w godzinach: 920 – 1100
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Hanna Zdanowska
2. Marek Cieślak
3. Paweł Paczkowski
4. Agnieszka Nowak
5. Krzysztof Mączkowski
6. Barbara Mrozowska-Nieradko
7. Michał Chmielewski
8. Halszka Karolewska
9. Jacek Turczak
10. Małgorzata Wojtczak
11. Elżbieta Twardowska
12. Katarzyna Korowczyk

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Prezydent Miasta
Pierwszy Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Rzecznik prasowy
Dyrektor Biura Prawnego
Dyrektor Wydziału Budżetu
Dyrektor Biura Kontroli i Skarg
p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyli: Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta (w godz. 920 – 1005),
Marek Cieślak – Pierwszy Wiceprezydent Miasta (w godz. 1005 – 1015) i Paweł Paczkowski –
Wiceprezydent Miasta (w godz. 1015 – 1100).

Porządek dzienny posiedzenia:
1.

Sprawy Zarządu Dróg i Transportu.
1/ Informacja dotycząca zaawansowania prac nad zmianą taryfy przewozowej.
2/ Informacja w sprawie niewystarczających środków budżetowych na
funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Łodzi wraz z propozycją oszczędności.
3/ Informacja dotycząca umów na przewóz osób zawartych pomiędzy Miastem Łódź
a innymi przewoźnikami niż MPK-Łódź Sp. z o.o.
4/ Informacja dotycząca rozliczenia inwestycji Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

2.

Sprawa Wydziału Gospodarowania Majątkiem.
1/ Informacja na temat realizacji programu „Zielone podwórka” przy założeniu
likwidacji delegatur Urzędu Miasta Łodzi.
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3.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de
minimis;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie,
wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy
de minimis;
3/ stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg
publicznych na terenie miasta Łodzi;
4/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.

Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie:
1/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Ad. 1. Sprawy Zarządu Dróg i Transportu przedstawili:
1/ Informację dotyczącą zaawansowania prac nad zmianą taryfy przewozowej – dyr.
Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Pacholski i z-ca dyr. Zarządu Dróg
i Transportu Barbara Łuszcz.

Prezydent Hanna Zdanowska nie przyjęła Informacji i poleciła przedstawienie na najbliższym
posiedzeniu Kolegium analizy cen biletów miesięcznych w innych miastach oraz propozycji
realnego obniżenia ceny biletów miesięcznych w Łodzi.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
2/ Informację w sprawie niewystarczających środków budżetowych na
funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Łodzi wraz z propozycją oszczędności –
dyr. Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Pacholski.
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację i poleciła, aby zmiany w funkcjonowaniu
miejskiej komunikacji zbiorowej zostały wprowadzone dopiero po zakończeniu badań
w zakresie przepływów potoków pasażerskich.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3/ Informację dotyczącą umów na przewóz osób zawartych pomiędzy Miastem Łódź
a innymi przewoźnikami niż MPK-Łódź Sp. z o.o. – dyr. Zarządu Dróg
i Transportu Krzysztof Pacholski.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4/ Informację dotyczącą rozliczenia inwestycji Łódzkiego Tramwaju Regionalnego –
dyr. Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Pacholski i p.o. dyr. Wydziału
Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka.
Pierwszy Wiceprezydent Marek Cieślak przyjął Informację i polecił, aby Zarząd Dróg
i Transportu przedstawił rekomendację dotyczącą kwestii własności infrastruktury sieciowotorowej stworzonej w ramach Projektu Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.
Ponadto Wiceprezydent polecił, aby Biuro Prawne wydało opinię na temat własności majątku
wytworzonego w ramach Projektu Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 2. Sprawę Wydziału Gospodarowania Majątkiem – Informację na temat realizacji
programu „Zielone podwórka” przy założeniu likwidacji delegatur Urzędu
Miasta Łodzi – przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem
Agnieszka Graszka.
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Wiceprezydent Paweł Paczkowski przyjął Informację i polecił, aby Wydział Gospodarowania
Majątkiem przygotował projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie
zatwierdzenia Programu „Zielone podwórka”. Dyrektor Agnieszka Graszka zobowiązała się do
przekazania do Wydziału Gospodarki Komunalnej informacji na temat podjętych podczas
posiedzenia Kolegium ustaleń dotyczących realizacji programu „Zielone podwórka”.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 3. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:
–

z-ca dyrektora Wydziału Finansowego Michał Łyczek w sprawach:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de
minimis;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie,
wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy
de minimis;

–

dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Pacholski w sprawie:
3/ stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg
publicznych na terenie miasta Łodzi;

–

Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski w sprawach:
4/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wiceprezydent Paweł Paczkowski zaakceptował projekty uchwał i polecił skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 6 - 10 do protokołu.
Ad. 4. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok przedstawiła dyr. Wydziału Budżetu
Małgorzata Wojtczak.
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Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia, Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Wiceprezydent Paweł Paczkowski polecił przygotowanie informacji na temat
przewidywanej wysokości odszkodowań, które miasto będzie musiało wypłacić do końca
roku z powodu niezapewnienia lokali socjalnych. Informacja powinna również przedstawiać
koszty, jakie poniosą z tego tytułu poszczególne delegatury.

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyli:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

Marek CIEŚLAK
Pierwszy Wiceprezydent Miasta

Paweł PACZKOWSKI
Wiceprezydent Miasta

