
Protokół Nr 130/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 15 czerwca 2018 r. 
w godzinach: 1410 – 1450 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Wojciech Rosicki     –  Wiceprezydent Miasta 
3. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
4. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
5. Sławomir Granatowski    –  Zastępca Dyrektora Biura Strategii Miasta  
6. Tomasz Głuszczak    –  Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

                                                                    i Kontroli 
7. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
8. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
9. Elżbieta Staszyńska      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
10. Katarzyna Korowczyk      –  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. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:  
 
 1/   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42. 
 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu 
użytkowego i samodzielnych lokali mieszkalnych, 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/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi  

na nieruchomość stanowiącą własność Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
oraz ogłoszenia wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na 

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu; 
 
4/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej,  

części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego  
25/ul. Franciszkańskiej 95A, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 
3. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie Miasta.  



 
 
4. Informacje w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie placówek 

oświatowych (informacje z dni: 8 maja 2018 r. oraz 13 czerwca 2018 r.). 
 
Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił:  
 
– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
  w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42.  

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura Prezydenta zorganizowanie 
spotkania z udziałem Zarządu Lokali Miejskich celem ustalenia dalszego trybu 
postępowania z nieruchomością położoną przy ul. Składowej 14. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości przygotowanie do sądu wniosku o jak najszybsze wyznaczenie terminu 
rozpoznania sprawy związanej z nieruchomością położoną przy ul. Składowej 14, a także 
poinformowanie Wiceprezydenta Miasta Krzysztofa Piątkowskiego o konieczności 
przedstawienia najemcy lokalu usytuowanego na terenie ww. nieruchomości propozycji 
lokalu zamiennego w związku z planami Miasta dotyczącymi jej sprzedaży.  
  

  
 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu 
użytkowego i samodzielnych lokali mieszkalnych, 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/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi  

na nieruchomość stanowiącą własność Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
oraz ogłoszenia wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na 

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz ogłoszenia wykazu; 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka,  

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza oraz z-ca dyr. Zarządu 
Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 

 
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, 
  części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego  
  25/ul. Franciszkańskiej 95A, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu. 



 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2 - 5 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie Miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Agnieszka Dobrucka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew 
rosnących przy ulicach Mazurskiej bez numeru i Łabędzia 27. 
Pani Prezydent poleciła zalecenie wnioskodawcy przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych 
krzewów rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 139/145. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła: 
– w związku z zamiarem usunięcia 2 rosnących blisko siebie świerków na terenie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ŁAGIEWNIKI” przy ul. Przyklasztorze bez numeru – 
sprawdzenie ich stanu zdrowotnego i ustalenie, który z nich jest słabszy i kwalifikuje się do 
usunięcia;  
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenie działek nr 473/64 i 473/63 
przy ul. Traugutta bez numeru – ustalenie planów Miasta związanych z przebudową układu 
drogowego w tym rejonie. 
Pani Prezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzew rosnących przy ulicach: 
Franciszkańskiej139/145, Prezydenta 21/27, Przyklasztorze bez numeru (2 świerki) 
i Traugutta bez numeru. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zamiaru usunięcia drzew, 

krzewów na terenie placówek oświatowych przedstawił za-ca dyr. Wydziału 
Edukacji Jarosław Pawlicki. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację z dnia 13 czerwca 2018 r. i wyraziła zgodę 
na usunięcie drzew rosnących na terenie placówek oświatowych przy ulicach: Stawowej 28, 
Gandhiego 3, 1 Maja 89, Olimpijskiej 6 (świerk), Balonowej 1 (mirabelki) i Tatrzańskiej  
69a (jarząb zwyczajny). 
Ponadto Pani Prezydent poleciła: 
– ponowne przedstawienie na posiedzeniu Kolegium sprawy zamiaru usunięcia drzew 
rosnących na terenie placówki oświatowej przy ul. Młynarskiej 42/46 wraz z dokumentacją 
fotograficzną; 
– przedstawienie na spotkaniu wiceprezydentów i dyrektorów departamentów sprawy 
zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenie placówki oświatowej przy ul. Wspólnej 5/7; 
– doprecyzowanie wniosku i opinii Zarządu Zieleni Miejskiej w części dotyczącej tui 
rosnącej na terenie placówki oświatowej przy ul. Olimpijskiej 6; 
– w związku z zamiarem usunięcia wierzby rosnącej na terenie placówki oświatowej przy 
ul. Balonowej 1 – wystąpienie do Zarządu Zieleni Miejskiej o wydanie opinii w kwestii 
możliwości poddania drzewa zabiegom pielęgnacyjnym. 
Pani Prezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzew rosnących na terenie placówek 



oświatowych przy ulicach: Młynarskiej 42/46, Wspólnej 5/7, Olimpijskiej 6 (tuja), 
Balonowej 1 (wierzba), Tatrzańskiej 69a (klon srebrzysty) i Kaliskiej 25/27.  
Pani Prezydent poleciła przedstawienie w drodze pozakolegialnej informacji z dnia 8 maja 
2018 r. wraz z prezentacją w sprawie zamiaru usunięcia drzew, krzewów na terenie 
placówek oświatowych znajdujących się przy ulicach: Pojezierskiej 10, Wróbla 5, 
Tatrzańskiej 100 oraz Gandhiego 26. 
 

  
 Informacja z dnia 13.06.18 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
  

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 


