
Protokół Nr 23/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 28 czerwca 2019 r. w godzinach: 1315 – 1430 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 
3. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
5. Tomasz Jakubiec      –  Dyrektor Departamentu Prezydenta 
6. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
7. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
8. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

                                                           i Sportu 
9. Robert Kowalik      –  p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej  

                                                           i Zieleni 
10. Tomasz Głuszczak    –  Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

              i Kontroli 
11. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
12. Halina Wyszomirska     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu 
13. Elżbieta Staszyńska      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
14. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
15. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

              Miasta 
16. Jolanta Baranowska    –  Inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego  

                Prezydenta Miasta  
             

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyli: 
w godz. 1315– 1425 – Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta, 
w godz. 1425– 1430 – Adam Wieczorek – Wiceprezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:  
 
 1/   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 
Centralnej i Wycieczkowej; 

 
 2/  wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego Węzła Multimodalnego przy 

Dworcu Łódź Fabryczna; 
 
 3/  zmieniająca uchwałę stanowisko w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia 

bezpłatnych, ciepłych i pełnowartościowych obiadów uczniom szkół 
podstawowych; 

 
 4/  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020; 
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 5/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10; 
 
 6/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. ks. gen. Stanisława Brzóski 23; 
 
 7/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Swojskiej bez numeru; 
 
 8/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Zgierskiej 153; 
 
 9/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Liściastej 56/56A i Liściastej bez numeru; 
 
 10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 40; 
 
 11/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Kruczej 22; 
 
 12/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Bałuty” w Łodzi; 
 
 13/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Górna” w Łodzi; 
 
 14/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Polesie” w Łodzi; 
 
 15/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Widzew” w Łodzi; 
 
 16/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi; 
 
 17/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii  

i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. 
 
2. Informacja w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z systemu Łódzki Rower Publiczny  
w latach 2020-2023 wraz z materiałem wstępnym. 

 
3. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działek 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Sowiej 10 
oraz alei Jana Pawła II 42, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie P-29 numerami 86/4 i 87/6.    

 
4. Informacja dotycząca wycinki drzew na obiekcie administrowanym przez 

MOSiR Łódź. 
 
5. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
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 Odnośnie do projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. ks. gen. 
Stanisława Brzóski 23 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kruczej 22, wymienionych odpowiednio  
w ppkt. 1.6. oraz 1.11 Prezydent Hanna Zdanowska – na wniosek Dyrektora Departamentu 
Gospodarowania Majątkiem – podjęła decyzję o wycofaniu ich z porządku posiedzenia 
Kolegium. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 
 1/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 
  Centralnej i Wycieczkowej; 

 
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 
 

2/ wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego Węzła Multimodalnego przy 
  Dworcu Łódź Fabryczna; 

   
– z-ca dyr. Wydziału Edukacji Dorota Gryta w sprawie: 
 
 3/  zmieniająca uchwałę stanowisko w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia 

bezpłatnych, ciepłych i pełnowartościowych obiadów uczniom szkół 
podstawowych; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 

Sobańska w sprawach: 
 
 4/  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020; 
 
 5/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10; 
 
 7/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Swojskiej bez numeru; 
 
 8/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Zgierskiej 153; 
 
 9/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Liściastej 56/56A i Liściastej bez numeru; 
 
 10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 40; 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Marcin Kos w sprawach: 
 
 12/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Bałuty” w Łodzi; 
 
 13/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Górna” w Łodzi; 
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 14/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Polesie” w Łodzi; 
 
 15/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Widzew” w Łodzi; 
 
 16/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi; 
 
 17/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii  

i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.3., odnośnie do 
którego Pani Prezydent poleciła jego omówienie na odrębnym spotkaniu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.5. Pani Prezydent poleciła Dyrektorom 
Departamentu Pracy, Edukacji i Sportu, Wydziałów Edukacji oraz Prawnego, a także 
Zarządu Lokali Miejskich ustalenie przeznaczenia budynku znajdującego się na terenie 
nieruchomości przy ul. Harcerskiej 8/10 (mieszkalny czy użytkowy) oraz wypracowanie 
w terminie miesiąca najkorzystniejszego dla miasta rozwiązania umożliwiającego sprzedaż 
ww. nieruchomości. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-15 do protokołu. 
 
Ad. 2. Informację w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z systemu Łódzki Rower Publiczny  
   w latach 2020-2023 wraz z materiałem wstępnym przedstawił z-ca dyr. Zarządu 
  Dróg i Transportu Maciej Sobieraj. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła przedstawienie w terminie do końca sierpnia br. 
kompleksowej informacji w sprawie włączenia terenu Dworca Łódź Fabryczna do strefy 
płatnego parkowania. 
 

  
 Materiał wstępny stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 3. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

oraz p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  
w sprawie: 

 
1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działek 

stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Sowiej 10 
oraz alei Jana Pawła II 42, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie P-29 numerami 86/4 i 87/6.  

 
 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło nie rekomendować go 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
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Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Dysponowania Mieniem podjęcie działań 
mających na celu ustanowienie służebności gruntowej wzdłuż granic działek położonych 
przy ulicy Sowiej 10 oraz alei Jana Pawła II 42, oznaczonych numerami 86/4 i 87/6. 
 

  
 Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację dotyczącą wycinki drzew na obiekcie administrowanym przez 

MOSiR Łódź przedstawił dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi 
Eryk Rawicki. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i poleciła przedstawienie informacji na 
odrębnym spotkaniu.  
Ponadto Pani Prezydent poleciła przygotowanie pisma do Wód Polskich w sprawie środków 
finansowych na budowę przelewu powierzchniowego na zbiorniku wodnym na terenie 
obiektu rekreacyjnego „Stawy Jana”. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 5. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawił 
dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Maciej Winsche. 

 
 
Wiceprezydent Miasta Adam Wieczorek przyjął informację i zaakceptował rozwiązanie 
rekomendowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

    Posiedzeniu przewodniczyli: 
 
 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 

  Prezydent Miasta 
 

 
 

   Adam WIECZOREK 
   Wiceprezydent Miasta 

 
 


