Protokół Nr 56/16
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi
odbytego 3 października 2016 r.
w godzinach: 1430 – 1500
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Hanna Zdanowska
Krzysztof Mączkowski
Robert Janikowski
Luiza Staszczak-Gąsiorek

–
–
–
–

5. Michał Chmielewski
6. Marek Kondraciuk
7. Marcin Masłowski

–
–
–

8. Ireneusz Wosik
9. Agnieszka Dyśko
10. Anna Czekała
11. Maria Krzemińska-Baranowska
12. Katarzyna Korowczyk

–
–
–
–
–

Prezydent Miasta
Skarbnik Miasta
Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem
Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
i Zdrowia
p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji
p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych
Mediów
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu
Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

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/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na
2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest
Miasto Łódź;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
3/ określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
Łodzi;
4/ uznania za niezasadne wezwania p. … prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą PPHU Inter Prasa Bernard Soja do usunięcia naruszenia prawa
dokonanego uchwałą Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
6 marca 2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Łódź;

2
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi;
7/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.
2.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicach Beskidzkiej 162 oraz Opolskiej bez numeru na
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego
180, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-25, jako działka
o numerze 71/2;
3/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 63, stanowiącego
własność osoby fizycznej;
4/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 63, stanowiącego
własność osoby fizycznej.

3.

Informacja w sprawie koncepcji dotyczącej postępowania z boksami garażowymi
znajdującymi się na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi.

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

dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawie:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na
2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest
Miasto Łódź;

–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Iwona Iwanicka
w sprawach:
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
3/ określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
Łodzi;
4/ uznania za niezasadne wezwania p. … prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą PPHU Inter Prasa Bernard Soja do usunięcia naruszenia prawa
dokonanego uchwałą Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
6 marca 2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

3
–

p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Małgorzata Misztela-Grzesik
w sprawach:
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Łódź;
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi;

–

z-ca dyr. Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Marcin Derengowski w sprawie:
7/ wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod
obrady Rady Miejskiej.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.6. Pani Prezydent poleciła – przed
skierowaniem go pod obrady Rady Miejskiej – sprawdzenie, na jakim etapie znajdują się
prace dotyczące wprowadzenia nowych taryf opłat za przejazd środkami komunikacji
miejskiej.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 7 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
–

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawie:
1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicach Beskidzkiej 162 oraz Opolskiej bez numeru na
okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu;

–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika AndrzejewskaKoniuszaniec w sprawie:
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego
180, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-25, jako działka
o numerze 71/2;

–

p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan
w sprawach:
3/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 63, stanowiącego
własność osoby fizycznej;
4/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 63, stanowiącego
własność osoby fizycznej.

4

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła zawarcie
w umowie dzierżawy nieruchomości położonych przy ulicach Beskidzkiej 162 oraz
Opolskiej bez numeru zapisu umożliwiającego rozwiązanie jej przez Miasto w każdej chwili.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 8 - 11 do protokołu.
Ad. 3. Informację w sprawie koncepcji dotyczącej postępowania z boksami garażowymi
znajdującymi się na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
przedstawili p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Mariusz Pujan oraz p.o. kierownika w Biurze Architekta Miasta Andrzej Piech.
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i poleciła przedstawienie propozycji
systemowego uregulowania sprawy boksów garażowych wykorzystywanych przez członków
wspólnot mieszkaniowych, zlokalizowanych w strefie śródmiejskiej.
Ponadto Pani Prezydent poleciła wspólne opracowanie projektu rekomendacji dla
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej
nieruchomości miejskich, na których usytuowane są boksy garażowe, przedstawienie ich do
podpisu Prezydentowi Miasta Łodzi, a następnie przekazanie do Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

