Protokół Nr 82/17
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 9 maja 2017 r. w godzinach 1300– 1335.
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Hanna Zdanowska
Krzysztof Mączkowski
Marek Kondraciuk
Luiza Staszczak-Gąsiorek

5.
6.
7.
8.

Agnieszka Dyśko
Ireneusz Wosik
Marcin Górski
Katarzyna Korowczyk

9.

Jolanta Baranowska

10.

Aleksandra Hac

- Prezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
- Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
i Zdrowia
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- Dyrektor Wydziału Prawnego
- Dyrektor Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego
- inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego
i Nowych Mediów
- podinspektor w Biurze Rzecznika Prasowego
i Nowych Mediów

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 utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej;
2/ podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej
niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku
małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania
funkcji rodziny pomocowej;
3/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień z powiatami
łódzkim wschodnim oraz pabianickim;
4/ zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi.
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2.

Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

3.

Informacja dotycząca planowanej wycinki drzew przez Wydział Gospodarki
Komunalnej.

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

p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka DuszkiewiczNowacka w sprawach:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej;
2/ podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej
niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku
małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania
funkcji rodziny pomocowej;

-

p.o. dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach:
3/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień z powiatami
łódzkim wschodnim oraz pabianickim;
4/ zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi.

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 przygotowanie
wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przyznania Miastu środków
finansowych na obsługę zadania zleconego polegającego na wypłacie świadczeń
pieniężnych wynikających z ustawy o Karcie Polaka.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4 Pani Prezydent poleciła dokonanie
korekty uzasadnienia zgodnie z uwagami przedstawionymi przez dyrektora Wydziału
Prawnego.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu.
Ad. 2.

Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
przedstawiły p.o. dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Ewelina Wróblewska
oraz z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Beata Jędrusiak.
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła – w przypadku konieczności
usuwania drzew rosnących na terenach będących własnością gminy – organizowanie
protokołowanych spotkań z mieszkańcami danego obszaru oraz organizacjami
zajmującymi się ochroną przyrody celem przedstawiania informacji dotyczących powodów
usunięcia drzew, w tym opinii dotyczących ich stanu.
Ponadto Pani Prezydent poleciła zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Gazowni
Łódzkiej w celu omówienia możliwości przeniesienia fragmentu gazociągu
zlokalizowanego przy ul. Staszica 12a.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 3. Informację dotyczącą planowanej wycinki drzew przez Wydział Gospodarki
Komunalnej przedstawiła dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła uzgodnienie z właściwą radą
osiedla, czy – w związku z urządzaniem terenów rekreacyjnych wokół zbiornika
retencyjnego Staw Wasiaka – Miasto ma wykonać ciąg pieszy wokół Stawu kosztem
wycięcia drzew.
Jednocześnie Pani Prezydent wyraziła zgodę na usuwanie tzw. samosiejek rosnących na
terenach będących własnością gminy w przypadku, gdy uniemożliwiają one służbom
komunalnym uprzątnięcie terenu.
Ponadto Pani Prezydent poleciła ogłaszanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi
decyzji w sprawie wycinki drzew rosnących na terenach będących własnością gminy.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

