Protokół Nr 168/14
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 25 sierpnia 2014 r.
w godzinach 1420 – 1510
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Hanna Zdanowska
Krzysztof Piątkowski
Luiza Staszczak-Gąsiorek
Małgorzata Kasprowicz

5. Jarosław Chwiałkowski
6.
7.
8.
9.
10.

Marcin Masłowski
Michał Chmielewski
Małgorzata Wojtczak
Marcin Górski
Katarzyna Korowczyk

– Prezydent Miasta
– Wiceprezydent Miasta
– Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
– p.o. Dyrektora Departamentu Urbanistyki
i Architektury
– p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
– p.o. Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta
– p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
– Dyrektor Wydziału Budżetu
– 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.

2.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/

zwolnienia i/lub obniżenia czynszu dzierżawnego podmiotom dzierżawiącym
targowiska miejskie oraz udzielania pomocy de minimis;

2/

pozbawienia drogi powiatowej i dróg gminnych dotychczasowych kategorii.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg
wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat;

2/

rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana
Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy
Uniwersyteckiej;

3/

rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama
Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza;

2
4/

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy
ulicy Tamka 10 i 12, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie
S-3, odpowiednio, jako działki o numerach: 30/1, 36/34, 39/21 oraz 36/33;

5/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, udziału
Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Henryka Sienkiewicza 151, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
w obrębie S-8, jako działka o numerze 84;
6/

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok;

7/

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

3.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze
2014 roku.

4.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Łodzi
na lata 2014 - 2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

5.

Informacja w sprawie rozbudowy schroniska dla zwierząt.

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

z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawie:
1/

-

zwolnienia i/lub obniżenia czynszu dzierżawnego podmiotom dzierżawiącym
targowiska miejskie oraz udzielania pomocy de minimis;

starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Dróg
i Transportu Elżbieta Słodowy w sprawie:
2/

pozbawienia drogi powiatowej i dróg gminnych dotychczasowych kategorii.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały przedstawiony w ppkt. 1.1
i poleciła skierować go pod obrady Rady Miejskiej po skorygowaniu poprzez usunięcie
spójnika „i” we wszystkich sformułowaniach „i/lub”. Natomiast w uzasadnieniu do uchwały
Pani Prezydent poleciła zmianę kwoty, którą dzierżawca jest zobowiązany przeznaczyć na
inwestycję w celu otrzymania pomocy (z 20 tys. euro na 80 tys. zł).
Prezydent Hanna Zdanowska nie zaakceptowała projektu uchwały przedstawionego
w ppkt. 1.2. i poleciła Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu wystąpienie do Wydziałów:
Urbanistyki i Architektury oraz Majątku Miasta z prośbą o opinię w sprawie zasadności
wyłączenia z użytkowania ul. Wiślickiej (na odcinku od ul. Wyżynnej do ul. Spartakusa).
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.

3
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
-

naczelnik Wydziału Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Małgorzata Misztela-Grzesik w sprawie:
1/

-

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg
wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat;

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach:

-

2/

rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana
Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy
Uniwersyteckiej;

3/

rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama
Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza;

p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska
w sprawach:
4/

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy
ulicy Tamka 10 i 12, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie
S-3, odpowiednio, jako działki o numerach: 30/1, 36/34, 39/21 oraz 36/33;

5/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, udziału
Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Henryka Sienkiewicza 151, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
w obrębie S-8, jako działka o numerze 84;
-

dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawach:
6/

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok;

7/

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego
w ppkt. 2.1, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura Prezydenta
zorganizowanie w dniu 26 sierpnia br. spotkania z udziałem Dyrektora Zarządu Dróg
i Transportu w celu jego omówienia.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-9 do protokołu.
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Ad. 3, 4. Odnośnie do:
- Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze
2014 roku;
- Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Łodzi na lata
2014 - 2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
Prezydent Hanna Zdanowska podjęła decyzję o przedstawieniu ich na odrębnym spotkaniu.
Informacje stanowią załączniki nr 10-11 do protokołu.
Ad. 5. Informację w sprawie rozbudowy schroniska dla zwierząt przedstawili
dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dariusz Wrzos oraz
mgr inż. architekt Anita Gradomska.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przedstawienie kosztorysu
(z uwzględnieniem kwoty minimalnej i maksymalnej) budowy miejskiego schroniska dla
zwierząt na podstawie planowanej do realizacji koncepcji zagospodarowania terenu przy
ul. Opolskiej, która została przedstawiona podczas posiedzenia Kolegium.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

