Protokół Nr 170/14
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 22 września 2014 r. w godzinach 1420– 1455.
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hanna Zdanowska
Agnieszka Nowak
Krzysztof Piątkowski
Krzysztof Mączkowski
Barbara Mrozowska-Nieradko
Małgorzata Kasprowicz
Jarosław Chwiałkowski

8.
9.
10.
11.

Luiza Staszczak-Gąsiorek
Małgorzata Wojtczak
Ireneusz Wosik
Witold Fontner

12.

Marlena Sakowska-Baryła

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- Sekretarz Miasta
- p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoPrawnego
- Radca prawny w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

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/ określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
2/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 145 na okres do 3 lat
oraz ogłoszenia jej wykazu;
2/ wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do obowiązujących wieloletnich umów
dzierżaw, których przedmiotem są nieruchomości położone w Łodzi przy ulicach
Armii Krajowej 32 i Stanisława Przybyszewskiego 147-149 na okres do lat 29;
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3/ użyczenia Rzymskokatolickiej Parafii św. Judy Tadeusza Apostoła z siedzibą
w Łodzi przy ul. Książka 40 części nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Antoniego Książka bez numeru;
4/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic Andrzeja Struga i Łąkowej;
5/ przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemców, lokali użytkowych wraz
z udziałami w prawie własności gruntu, usytuowanych na nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/28, stanowiących własność
Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu;
6/ zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz
dotychczasowego najemcy, w drodze bezprzetargowej, budynku użytkowego wraz
z prawem własności gruntu, położonego w Łodzi przy ul. Władysława Reymonta 4,
stanowiącego własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jego wykazu;
7/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.
3.

Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 33.

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

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Łukasz Prykowski w sprawie:
1/ określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

-

z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawie:
2/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
-

dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Komorowski w sprawach:
1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 145 na okres do 3 lat
oraz ogłoszenia jej wykazu;
2/ wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do obowiązujących wieloletnich umów
dzierżaw, których przedmiotem są nieruchomości położone w Łodzi przy ulicach
Armii Krajowej 32 i Stanisława Przybyszewskiego 147-149 na okres do lat 29;

-

z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawie:
3/ użyczenia Rzymskokatolickiej Parafii św. Judy Tadeusza Apostoła z siedzibą
w Łodzi przy ul. Książka 40 części nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Antoniego Książka bez numeru;

-

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie:
4/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic Andrzeja Struga i Łąkowej;

-

z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Liliana Walentkiewicz-Gustowska
w sprawach:
5/ przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemców, lokali użytkowych wraz
z udziałami w prawie własności gruntu, usytuowanych na nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/28, stanowiących własność
Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu;
6/ zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz
dotychczasowego najemcy, w drodze bezprzetargowej, budynku użytkowego wraz
z prawem własności gruntu, położonego w Łodzi przy ul. Władysława Reymonta 4,
stanowiącego własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jego wykazu;

-

dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie:
7/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Jednocześnie – odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. – Pani Prezydent poleciła
rozważenie wspólnie z Zarządem Dróg i Transportu takiego zagospodarowania działek
położonych w rejonie ul. Stanisława Przybyszewskiego 143-145, które umożliwiłoby
wyrównanie pasa drogowego, a także uzgodnienie z dzierżawcą działki nr 3/6 przy
ul. Stanisława Przybyszewskiego 145 wyglądu planowanego parkingu.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-9 do protokołu.
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Ad. 3. Informację dotyczącą nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 33
przedstawił p.o. dyr. Wydziału Skarbu Państwa Sławomir Antos.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i zaakceptowała rozwiązanie
rekomendowane przez Wydział Skarbu Państwa, polegające na wydzierżawieniu
nieruchomości z przeznaczeniem na parking i zobowiązaniu dzierżawcy do uporządkowania
terenu i zamontowania parkometru.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

