Protokół Nr 133/13
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 14 listopada 2013 r. w godzinach 830 – 930.
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hanna Zdanowska
Marek Cieślak
Agnieszka Nowak
Krzysztof Piątkowski
Barbara Mrozowska-Nieradko
Krzysztof Mączkowski
Andrzej Pirek
Luiza Staszczak-Gąsiorek
Agnieszka Sińska-Głowacka
Jarosław Chwiałkowski

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Marcin Masłowski
Tomasz Piotrowski
Małgorzata Wojtczak
Ireneusz Wosik
Marcin Górski
Katarzyna Korowczyk

- Prezydent Miasta
- Pierwszy Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Sekretarz Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
- p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- p.o. Rzecznika Prasowego Prezydenta
- p.o. Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- 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 oraz projekt zarządzenia Prezydenta
Miasta Łodzi w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 70/72;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd
Nowego Centrum Łodzi”;
3/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.;
4/ projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie „Wniosku
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Łodzi na okres od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2014 r., opracowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością;
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5/ wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Łodzi”;
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;
7/ przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata
2013 – 2018”.
2.

Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie:
1/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

3. Informacja w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi.
4.

Wyjaśnienia do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie nieruchomości położonej przy ulicy Rajdowej 12.

5. Informacja w sprawie przyczyn zarezerwowania szerokich pasów drogowych przy
ulicach: Lewej 7 oraz Patrice Lumumby 8 u zbiegu z ul. Dniestrzańską.
6. Sprawy różne.
Ad. 1.
-

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz projekt zarządzenia Prezydenta
Miasta Łodzi przedstawili:

p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawie:
1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych
w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 70/72;

-

kier. Wydziału Koordynacji Programu w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi Marek
Trznadel w sprawie:
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd
Nowego Centrum Łodzi”;

-

dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Wójcik w sprawach:
3/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.
4/ projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie „Wniosku o zatwierdzenie
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na
terenie Miasta Łodzi na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.,
opracowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością;
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-

z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach:
5/ wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Łodzi”;
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;

-

z-ca dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawie:
7/ przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata
2013 – 2018”.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent poleciła zobowiązanie firm
sprzątających miasto do uprzątania opadłych liści i niezwłocznego wywożenia do
kompostowni.
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia przedstawionego w ppkt. 1.4 Kolegium postanowiło
zarekomendować go Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Projekty uchwał i projekt zarządzenia stanowią załączniki nr 1-7 do protokołu.
Ad. 2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przedstawiła:
-

dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie:
1/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować go
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 3.

Informację w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi
przedstawili p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak oraz
gł. specjalista w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Małgorzata
Milewska.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Pani Agnieszce Dyśko –
Asystentce Prezydenta – niezwłoczne zorganizowanie spotkania z prezesem Łódzkiej Spółki
Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w celu przedstawienia propozycji nowej lokalizacji dla siedziby
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Spółki. Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Majątku Miasta
przedstawianie na posiedzeniu Kolegium informacji na temat każdego odzyskanego przez
miasto budynku w celu podjęcia decyzji co do jego wykorzystania.
Ponadto Pani Prezydent poleciła Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków podjęcie czynności
mających na celu objęcie nadzorem pałacyku usytuowanego przy ul. Gdańskiej pomiędzy
ulicami Więckowskiego i Zieloną.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 4.

Wyjaśnienia do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie nieruchomości położonej przy ulicy Rajdowej 12 przedstawili p.o. dyr.
Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka oraz p.o. z-cy dyr. Wydziału
Majątku Miasta Marek Jóźwiak.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła wyjaśnienia.
Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 5.

Informację w sprawie przyczyn zarezerwowania szerokich pasów drogowych
przy ulicach: Lewej 7 oraz Patrice Lumumby 8 u zbiegu z ul. Dniestrzańską
przedstawiła p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Katarzyna Mikołajec.

Prezydent Hanna Zdanowska nie przyjęła informacji i poleciła ponowne przeanalizowanie
zasadności utrzymywania poszerzonych pasów drogowych przy ul. Lumumby 8 u zbiegu
z ulicą Dniestrzańską oraz wzdłuż al. Włókniarzy od ul. Lewej do ul. Liściastej, a także
innych zarezerwowanych pasów drogowych i podjęcie działań mających na celu ich
uregulowanie wzdłuż ulic.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 6.

Sprawy różne:

1/

Prezydent Hanna Zdanowska poruszyła kwestię pojemników na odzież używaną.
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali poinformował, że pojemniki zostały
usunięte z terenów będących własnością Miasta i w chwili obecnej znajdują się
w dyspozycji Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych;

2/

P.o. Dyrektora Biura Prezydenta poruszył następujące sprawy:

-

skierowania na sesję, która planowana jest na dzień 27 listopada br. projektu uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Prezydent Hanna Zdanowska
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poleciła Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Lokali osobisty nadzór nad
procedowaniem projektu ww. uchwały, w tym przeprowadzenie w trybie pilnym
niezbędnych konsultacji ze służbami prawnymi wojewody łódzkiego;
-

podjęcia decyzji odnośnie do nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej 171/173. Prezydent Hanna Zdanowska poinformowała, że decyzja w tej
sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

