Protokół Nr 80/12
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 20 sierpnia 2012 r.
w godzinach: 905– 930
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marek Cieślak
Radosław Stępień
Agnieszka Nowak
Krzysztof Piątkowski
Krzysztof Mączkowski
Barbara Mrozowska-Nieradko
Wojciech Rosicki
Arkadiusz Banaszek

–
–
–
–
–
–
–
–

9. Anisa Wykin

–

10. Luiza Staszczak-Gąsiorek

–

11. Andrzej Wójcik
12. Marcin Górski
13. Małgorzata Wojtczak
14. Katarzyna Korowczyk

–
–
–
–

Pierwszy Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
Dyrektor Departamentu Prezydenta
Dyrektor Departamentu Architektury
i Rozwoju
p.o. Dyrektora Departamentu
Gospodarowania Majątkiem
p.o. Dyrektora Departamentu Spraw
Społecznych
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Dyrektor Biura Prawnego
Dyrektor Wydziału Budżetu
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył: Marek Cieślak – Pierwszy Wiceprezydent Miasta.
Porządek dzienny posiedzenia:
1.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/ połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz Miejska Przychodnia
„Lecznicza” w Łodzi;
2/

2.

ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Łodzi.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej
położonej w Łodzi przy ul. Koncertowej 25 oraz ogłoszenia jej wykazu;
2/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli
nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki numer 103/5 i 1321,
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34 oraz
ogłoszenia jej wykazu;
3/

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Bielskiej 10 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oraz
ogłoszenia jej wykazu;

2
4/ przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu udziału we współwłasności
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysockiego 9 oraz ogłoszenia jej
wykazu;
5/

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Tokarskiej 5 oraz
ogłoszenia jej wykazu;

6/

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Zielonej 50
oraz ogłoszenia jej wykazu;

7/ przeznaczenia do oddania dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 115, na okres do 3 lat
oraz ogłoszenia ich wykazu;
8/

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

3.

Wniosek o decyzję w sprawie zawarcia ugody sądowej pomiędzy Miastem Łódź
i Stowarzyszeniem na Rzecz Targowiska na Retkini „POL-TARG”.

4.

Informacja dotycząca koncepcji zagospodarowania terenów stanowiących
dotychczasową rezerwę terenów pod przedłużenie Al. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego.

5.

Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zielonej 27
działka nr 406/3.

6.

Informacja
dotycząca
zwiększenia
dotacji
Wojewody
Łódzkiego
z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, na których
zlokalizowane są parki i tereny zielone.

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

dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Maciej Prochowski w sprawie:
1/ połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz Miejska Przychodnia
„Lecznicza” w Łodzi;

–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawie:
2/

ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Łodzi.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Marek Cieślak zaakceptował projekty uchwał i polecił
skierować je pod obrady Rady Miejskiej.
Odnośnie do projektu uchwały przedstawionego w ppkt. 1.1. wiceprezydent polecił zmianę
zapisów ujętych w § 4 poprzez zamianę kolejności punktów oraz rozszerzenie punktu 2
o zapis: „pozostałe mienie, w tym mienie ruchome będące własnością MP „Lecznicza”
zostanie przekazane na własność III SM im. dr. K. Jonschera”.

3
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawach:
1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej
położonej w Łodzi przy ul. Koncertowej 25 oraz ogłoszenia jej wykazu;
2/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli
nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki numer 103/5 i 1321,
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34 oraz
ogłoszenia jej wykazu;
3/

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Bielskiej 10 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oraz
ogłoszenia jej wykazu;

4/ przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu udziału we współwłasności
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysockiego 9 oraz ogłoszenia jej
wykazu;

–

5/

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Tokarskiej 5 oraz
ogłoszenia jej wykazu;

6/

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Zielonej 50
oraz ogłoszenia jej wykazu;

p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Chmielewski w sprawie:
7/ przeznaczenia do oddania dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 115, na okres do 3 lat
oraz ogłoszenia ich wykazu;

–

dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie:
8/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
je Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta Markowi Cieślakowi do podpisu.
Ponadto wiceprezydent zwrócił uwagę na potrzebę ustalenia konieczności podjęcia przez
Miasto działań mających na celu ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3 - 10 do protokołu.
Ad. 3., 4., 5., 6. Odnośnie do: Wniosku o decyzję w sprawie zawarcia ugody sądowej
pomiędzy Miastem Łódź i Stowarzyszeniem na Rzecz Targowiska na Retkini „POL
-TARG”, Informacji dotyczącej koncepcji zagospodarowania terenów stanowiących
dotychczasową rezerwę terenów pod przedłużenie Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
Informacji w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zielonej 27 działka

4
nr 406/3 oraz Informacji dotyczącej zwiększenia dotacji Wojewody Łódzkiego
z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, na których
zlokalizowane są parki i tereny zielone Pierwszy Wiceprezydent Miasta Marek Cieślak
podjął decyzję o przedstawieniu ich na posiedzeniach Kolegium z udziałem Prezydent Miasta
Hanny Zdanowskiej.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczył

Marek CIEŚLAK
Pierwszy Wiceprezydent Miasta

