Protokół Nr 88/17
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 7 lipca 2017 r. w godzinach 1420– 1500.
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hanna Zdanowska
Wojciech Rosicki
Krzysztof Piątkowski
Krzysztof Mączkowski
Barbara Mrozowska-Nieradko
Marek Kondraciuk
Michał Chmielewski

8.
9.
10.
11.
12.

Agnieszka Dyśko
Ireneusz Wosik
Małgorzata Wojtczak
Elżbieta Staszyńska
Katarzyna Korowczyk

13.

Jolanta Baranowska

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- Sekretarz Miasta
- p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
- p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi
i Administracji
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- Dyrektor Wydziału Budżetu
- Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego
- Dyrektor Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego
- inspektor 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 zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/ ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 28 i marsz. Józefa Piłsudskiego bez numeru oraz
ul. płk. Jana Kilińskiego 125, 127, 129, 131, 133 i płk. Jana Kilińskiego bez
numeru;
2/ przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców,
samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach
położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem
gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz
ogłoszenia ich wykazów.

2.

Informacja dotycząca usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących
własność Miasta Łodzi, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich.

2
3.

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

Ad. 1.
-

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił:

p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak
w sprawach:
1/ ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 28 i marsz. Józefa Piłsudskiego bez numeru oraz
ul. płk. Jana Kilińskiego 125, 127, 129, 131, 133 i płk. Jana Kilińskiego bez
numeru;
2/ przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców,
samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach
położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem
gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz
ogłoszenia ich wykazów.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu projekt przedstawiony w ppkt. 1.2.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent poleciła
przeanalizowanie warunków przetargu w kwestii dotyczącej zobowiązania nabywcy
nieruchomości do budowy drogi, w kontekście zobowiązań Miasta wobec inwestora
realizującego inwestycję na sąsiedniej nieruchomości, a następnie przedstawienie projektu
zarządzenia na najbliższym posiedzeniu Kolegium.

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.
Ad. 2. Informację dotyczącą usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących
własność Miasta Łodzi, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich
przedstawiły z-ca dyr. Zarządu Lokali Miejskich Elżbieta Bednarek-Skwarka
oraz gł. specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich Bogumiła Pawłowska.

Prezydent Hanna Zdanowska nie przyjęła informacji i poleciła przeanalizowanie wraz
z przedstawicielem Zarządu Zieleni Miejskiej stanu drzew zgłoszonych do usunięcia,
a następnie uzupełnienie informacji w tej sprawie o mapy nieruchomości, na których rosną
ww. drzewa i przedstawienie jej na posiedzeniu Kolegium.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

3
Ad. 4. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
przedstawiła p.o. dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Ewelina Wróblewska.

Prezydent Hanna Zdanowska nie przyjęła informacji i poleciła jej uzupełnienie o nazwy
gatunkowe oraz obwody pni drzew przeznaczonych do usunięcia, a następnie
przedstawienie jej na posiedzeniu Kolegium.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

