
Protokół Nr 142/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 21 września 2018 r. w godzinach 1410– 1420  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
4. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
5. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
6. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 
7. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
8. Elżbieta Staszyńska - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

 
 

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła  Hanna Zdanowska – Prezydent  Miasta.  
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 

 
1. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 
w ramach odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Łódź prawa własności 
części nieruchomości położonej  w Łodzi, przy ul. Rojnej 105, oznaczonej w obrębie B-39 jako 
działka o numerze 13/55, nieruchomości zamiennej położonej w Łodzi przy ul. Toskańskiej bez 
numeru, oznaczonej w obrębie B-39 jako działka o numerze 13/64. 

 
 

2. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na terenie 
Miasta. 

 
 
Ad. 1.  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na 

przyznanie w ramach odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Łódź 
prawa własności części nieruchomości położonej  w Łodzi, przy ul. Rojnej 105, 
oznaczonej w obrębie B-39 jako działka o numerze 13/55, nieruchomości zamiennej 
położonej w Łodzi przy ul. Toskańskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie B-39 jako 
działka o numerze 13/64 przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Monika Andrzejewska-Koniuszaniec. 

 

 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
 

 
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
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Ad. 2.  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 poleciła: 
- w związku z wnioskiem o usunięcie drzew rosnących przy ul. Wróblewskiego 33  
i Wróblewskiego bez numeru (działki nr 1/49 i 1/51 w obrębie P-28) – poinformowanie 
wnioskodawcy o konieczności wypłaty Miastu odszkodowania za usunięte drzewa; 
- uzyskanie potwierdzenia, że wszyscy lokatorzy budynku usytuowanego przy  
ul. Cieszkowskiego 7 godzą się na przeniesienie chodnika w miejsce rosnących pod ścianą 
budynku krzewów, o których usunięcie wnioskuje zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej; 
- wystąpienie do dendrologa o opinię w sprawie stanu drzew rosnących przed budynkiem 
Domu Dziecka nr 6 przy ul. Bednarskiej 15. 
Odnośnie do drzew rosnących wokół terenu boiska hybrydowego przy al. Unii Lubelskiej bez 
numeru Pani Prezydent wyraziła zgodę na wycięcie tylko drzew uschniętych. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


