Protokół Nr 14/15
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 27 kwietnia 2015 r.
w godzinach 1440 – 1515
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hanna Zdanowska
Tomasz Trela
Marek Cieślak
Ireneusz Jabłoński
Krzysztof Piątkowski
Barbara Mrozowska-Nieradko
Krzysztof Mączkowski
Małgorzata Kasprowicz

9. Jarosław Chwiałkowski
10. Ireneusz Wosik
11. Małgorzata Wojtczak
12. Marcin Górski
13. Witold Fontner

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

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/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Ikara i Sanitariuszek;
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy
ul. Limanowskiego 154, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie
B-45, jako działki o numerach 146/84 i 146/101;
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
i części nieruchomości, położonych w Łodzi na terenie dawnej dzielnicy Bałuty
wykorzystywanych jako parkingi, miejsca składowe, tereny utwardzone na
dojścia i dojazdy oraz na miejsca postojowe, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich
wykazu;
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4/ użyczenia na rzecz Archidiecezji Łódzkiej części nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Zakładowej bez numeru;
5/

zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej
przy ul. Łomżyńskiej 6 części nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Zarzewskiej 41;

6/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.
Ad. 1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
-

z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipińska w sprawie:
1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Ikara i Sanitariuszek;

-

p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawie:
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy
ul. Limanowskiego 154, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie
B-45, jako działki o numerach 146/84 i 146/101;

-

dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Komorowski w sprawie:
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości
i części nieruchomości, położonych w Łodzi na terenie dawnej dzielnicy Bałuty
wykorzystywanych jako parkingi, miejsca składowe, tereny utwardzone na
dojścia i dojazdy oraz na miejsca postojowe, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich
wykazu;

-

z-ca dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawach:
4/ użyczenia na rzecz Archidiecezji Łódzkiej części nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Zakładowej bez numeru;
5/

-

zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej
przy ul. Łomżyńskiej 6 części nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Zarzewskiej 41.

dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie:
6/

sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

3

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-6 do protokołu.
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

