Protokół Nr 20/11
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 5 maja 2011 r.
w godzinach 915– 1055
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Hanna Zdanowska
2. Agnieszka Nowak
3. Krzysztof Piątkowski
4. Barbara Mrozowska-Nieradko
5. Jacek Turczak
6. Elżbieta Twardowska
7. Paweł Michalski
8. Michał Chmielewski
9. Katarzyna Korowczyk

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Sekretarz Miasta
- Dyrektor Biura Prawnego
- Dyrektor Biura Kontroli i Skarg
- p.o. z-cy Dyrektora Wydziału Budżetu
- p.o. z-cy Dyrektora Biura Prezydenta
- 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/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do
Polski” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego;
2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej bez numeru.
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Stefana Okrzei 15/17 części nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicach Stefana Okrzei bez numeru oraz Stefana Okrzei bez
numeru i Jana Pietrusińskiego bez numeru;
2/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Łąkowej 22 nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Łąkowej 22;
3/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Świtezianki 10 oraz
ogłoszenia jej wykazu;
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4/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Henryka
Wieniawskiego 50 oraz ogłoszenia jej wykazu;
5/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;
6/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru części miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Karolewskiej
i Wileńskiej oraz alei ks. bp. Władysława Bandurskiego.
3. Wniosek o akceptację projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru zespołu sześciu domów robotniczych dawnej Łódzkiej Manufaktury Nicianej
położonego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 5
oraz wyrażenie zgody na skierowanie wymienionego projektu 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).
4. Informacja dotycząca kalkulacji finansowej wariantów dotyczących utrzymania
czystości i infrastruktury na przystankach komunikacji publicznej na terenie Miasta.
5. Sprawy różne.

Ad.1. Projekty uchwał Rady Miejskiej przedstawili:
- dyrektor Wydziału Edukacji Małgorzata Zwolińska w sprawie:
1/ wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do
Polski” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego;
- p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Elżbieta Filipiak w sprawie:
2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej bez numeru.

Prezydent Miasta Hanna Zdanowska zaakceptowała obydwa projekty uchwał i skierowała je pod
obrady Rady Miejskiej. Jednocześnie odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1.
wiceprezydent Krzysztof Piątkowski polecił dyrektorowi Wydziału Edukacji przygotowanie na
następne posiedzenie Kolegium informacji o stanie realizacji remontów budynków placówek
oświatowych oraz planowanych inwestycji (budowa obiektów sportowych).
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Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2. Prezydent Zdanowska zobowiązała dyrektora
Zarządu Dróg i Transportu do dokonania weryfikacji działek zlokalizowanych przy ulicy
Pomorskiej oraz inwentaryzacji wszystkich potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w zakresie
wykorzystania działek miejskich.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
- dyrektor Delegatury Łódź-Polesie Małgorzata Ożegalska w sprawach:
1/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Stefana Okrzei 15/17 części nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicach Stefana Okrzei bez numeru oraz Stefana Okrzei bez
numeru i Jana Pietrusińskiego bez numeru;
2/ użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Łąkowej 22 nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Łąkowej 22;
- p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Elżbieta Filipiak w sprawach:
3/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Świtezianki 10 oraz
ogłoszenia jej wykazu;
4/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Henryka
Wieniawskiego 50 oraz ogłoszenia jej wykazu;
- p.o. z-cy dyrektora Wydziału Budżetu Paweł Michalski w sprawie:
5/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok;
- dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Krzysztof Bednarek w sprawie:
6/ wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru części miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Karolewskiej
i Wileńskiej oraz alei ks. bp. Władysława Bandurskiego.
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Po złożeniu wyjaśnień przez dyrektorów wydziałów oraz przeanalizowaniu projektów zarządzeń
członkowie Kolegium postanowili zarekomendować je Prezydent Hannie Zdanowskiej do
podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 2.1., który wymaga ponownego
przeanalizowania pod kątem wskazania terenu podlegającego użyczeniu. Ponadto, odnośnie do
projektu omówionego w ppkt. 2.5. Wiceprezydent Agnieszka Nowak zobowiązała Wydział
Budżetu do przygotowania na dzień 10 maja br. autopoprawki do projektu budżetu w celu
zabezpieczenia środków na potrzeby Wydziału Kultury.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-8 do protokołu.
Ad.3. Wniosek o akceptację projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru zespołu sześciu domów robotniczych dawnej Łódzkiej Manufaktury
Nicianej położonego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 5
oraz wyrażenie zgody na skierowanie wymienionego projektu 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 dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Krzysztof Bednarek oraz główny projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Dariusz Boguszewski.
Prezydent Miasta Hanna Zdanowska zaakceptowała wniosek.
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.4. Informację dotyczącą kalkulacji finansowej wariantów dotyczących utrzymania
czystości i infrastruktury na przystankach komunikacji publicznej na terenie Miasta
przedstawili: dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Krzysztof Pacholski,
z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Jan Zbroński oraz p.o. prezesa
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Radosław Podogrodzki.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację, jednocześnie zobowiązała dyrektora Zarządu
Dróg i Transportu, aby przy udziale prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
oraz dyrektora Biura Prawnego ustalili podmiot, któremu można byłoby zlecić sporządzenie
opinii wskazującej jednoznacznie sposób umożliwiający dokonanie, zgodnie z obowiązującym
prawem, usługi powierzenia utrzymania wiat przystankowych. Pani Prezydent zasugerowała
zwrócenie się z tą propozycją do p. profesor Anny Fornalczyk. Prezydent Miasta poleciła
Zarządowi Dróg i Transportu przedstawienie na kolejnym posiedzeniu Kolegium informacji na
temat podjętych działań.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad.5. Sprawy różne:
1/ Prezydent Hanna Zdanowska zobowiązała Sekretarza Miasta do powiadomienia komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi o możliwości wzięcia udziału w planowanej na dzień
22 maja br. 18. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę.
2/ Prezydent Miasta poleciła wytypowanie 4 osób, które w dniu 25 maja br. pod przewodnictwem
Wiceprezydent Agnieszki Nowak wezmą udział w spotkaniu organizowanym z okazji Dnia
Samorządu Terytorialnego z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Bronisławem
Komorowskim.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

