Protokół Nr 23/15
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 24 sierpnia 2015 r.
w godzinach 1410 – 1435
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Hanna Zdanowska
Tomasz Trela
Krzysztof Mączkowski
Luiza Staszczak-Gąsiorek

5. Robert Janikowski
6. Małgorzata Kasprowicz
7. Marcin Górski
8. Witold Fontner

– Prezydent Miasta
– Pierwszy Wiceprezydent Miasta
– Skarbnik Miasta
– Dyrektor Departamentu Komunikacji
Społecznej i Zdrowia
– Dyrektor Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
– p.o. Dyrektora Departamentu Urbanistyki
i Architektury
– Dyrektor Wydziału Prawnego
– Zastępca Dyrektora Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego

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/ zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg
gminnych i powiatowych dotychczasowych kategorii;
2/ zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości
stanowiące własność Skarbu Państwa.

2.

Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie:
1/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

3.

Informacja w sprawie nabycia w drodze przyjęcia darowizny udziału
w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wałbrzyskiej 11/ Perliczej 14.

4.

Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź
uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz
o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej
w związku z uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniająca okres od dnia
01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

2
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:
-

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawie:
1/ zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg
gminnych i powiatowych dotychczasowych kategorii;
-

p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska
w sprawie:
2/ zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości
stanowiące własność Skarbu Państwa.

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

Skarbnik Miasta Krzysztof Mączkowski w sprawie:
1/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 3. Informację w sprawie nabycia w drodze przyjęcia darowizny udziału
w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wałbrzyskiej 11/ Perliczej 14
przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela DobrzańskaŚmigielska.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na nabycie przez Miasto
w drodze przyjęcia darowizny udziału w nieruchomości położonej przy ul. Wałbrzyskiej 11/
Perliczej 14.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 4. Informację o zgłoszonych żądaniach wynikających z
uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub
nieruchomości w związku z uchwaleniem planów
o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowej

ograniczenia bądź
obniżenia wartości
miejscowych oraz
opłaty planistycznej

3
w związku z uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniająca okres od dnia
01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Praw do
Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska.
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

