Protokół Nr 171/14
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 1 października 2014 r.
w godzinach 1435 – 1500
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Hanna Zdanowska
Agnieszka Nowak
Barbara Mrozowska-Nieradko
Luiza Staszczak-Gąsiorek
Małgorzata Kasprowicz

6. Jarosław Chwiałkowski
7. Małgorzata Wojtczak
8. Ireneusz Wosik
9. Marcin Górski

– Prezydent Miasta
– Wiceprezydent Miasta
– Sekretarz Miasta
– Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
– p.o. Dyrektora Departamentu Urbanistyki
i Architektury
– p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
– Dyrektor Wydziału Budżetu
– Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
– Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego

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/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych
z dróg na terenie miasta Łodzi w 2015 roku;
2/

2.

zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomości
stanowiące własność Skarbu Państwa.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Wileńskiej 60, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-26, jako
działka o numerze 2;

2/

przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Drużynowej 2 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej
wykazu;

3/

przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: gen. Lucjana
Żeligowskiego bez numeru, Siewnej 6, 2, 2A, 4 i 4A oraz Borowej 6A, 8, 6A/8
i 2A/4A, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;

2
4/
3.

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

Informacja w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa
przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi,
przy kolei, wydzielonej pod drogę główną ruchu przyspieszonego.

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

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawie:
1/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych
z dróg na terenie miasta Łodzi w 2015 roku;

-

p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska
w sprawie:
2/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomości
stanowiące własność Skarbu Państwa.
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 Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu poprawienie uzasadnienia do projektu
poprzez zmianę wysokości kwoty dochodów do budżetu Miasta w 2015 r. na wartość
podaną w materiałach planistycznych na 2015 r., tj. 200 000 zł.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.

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

p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawie:
1/

-

obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy
Wileńskiej 60, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-26, jako
działka o numerze 2;

dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Komorowski w sprawach:
2/

przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy Drużynowej 2 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej
wykazu;

3/

przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: gen. Lucjana
Żeligowskiego bez numeru, Siewnej 6, 2, 2A, 4 i 4A oraz Borowej 6A, 8, 6A/8
i 2A/4A, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;

3
-

dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie:
4/

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

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. Odnośnie do projektu przedstawionego
w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Majątku Miasta przedłużenie
dzierżawy części nieruchomości położonej przy ulicy gen. Lucjana Żeligowskiego bez
numeru, jeśli obecny dzierżawca zobowiąże się do wymiany, w terminie nie dłuższym niż
3 miesiące, istniejącego obiektu handlowego.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-6 do protokołu.
Ad. 3. Informację w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa
przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w Łodzi,
przy kolei, wydzielonej pod drogę główną ruchu przyspieszonego przedstawiła
p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

