
Protokół Nr 111/21 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 4 października 2021 r. w godzinach 920– 1030 
w formie wideokonferencji 

 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta 
4. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
6. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 
7. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
8. Piotr Bors - p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Kultury 
9. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
10. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
11. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych 
12. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców 
13. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 
14. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
15. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 
16. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 
17. 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. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

1/   wyrażenia zgody na połączenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi 
Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum 

Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi; 
 
3/ powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi; 
 
4/ przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów 

elektrycznych na terenie miasta Łodzi”; 
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5/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi; 

 
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe; 

 
7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Oczyszczania – Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1; 

 
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach Broniewskiego 62 i Broniewskiego bez numeru oraz Anczyca 
bez numeru. 

 
2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia  

i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Heleny 3/5 i 7 oraz 
powołania Komisji Przetargowej. 
 

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

4. Sprawy Zarządu Inwestycji Miejskich: 
 

1/  Informacja w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanymi przez Zarząd 
Inwestycji Miejskich zadaniami pn.: „Przebudowa ul. Jeziorańskiego na odcinku  
od ul. Wycieczkowej do ul. Książka”, „Przebudowa ul. Rżewskiego na odcinku  
od ul. Zajączkowskiego do ul. Książka” i „Przebudowa ul. Uzdrowiskowej na odcinku 
od ul. Klimatycznej do ul. Wypoczynkowej”. 

 
2/   Informacja w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanym przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich zadaniem pn. „Przebudowa ul. Liściastej na odcinku od torów PKP 
do ul. Mglistej”. 

 
3/   Informacja w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanym przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich zadaniem pn. „Budowa drogi rowerowej od al. Piłsudskiego przy 
ul. Targowej do al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej oraz ul. Niciarnianej w Łodzi”. 

 
5.  Sprawy różne. 
 
 
Ad. 1.  Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. dyr. Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewa Mereć w sprawie: 
 

1/   wyrażenia zgody na połączenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi 
Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością; 
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- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Marcin Kos w sprawach: 
 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum 

Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi; 
 
3/ powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi; 
 
4/ przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów 

elektrycznych na terenie miasta Łodzi”; 
 

- dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach: 
 

5/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi; 

 
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe; 

 
7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Oczyszczania – Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Agnieszka Graszka  

w sprawie: 
 
8/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach Broniewskiego 62 i Broniewskiego bez numeru oraz Anczyca 
bez numeru. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej w Łodzi.  
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu. 
 
 
Ad. 2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia  

i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Heleny 3/5 i 7 oraz 
powołania Komisji Przetargowej przedstawiła z-ca dyr. Wydziału Zbywania  
i Nabywania Nieruchomości Agnieszka Graszka. 

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

 
Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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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 wskazanych 
drzew. Ponadto Pani Prezydent wyraziła zgodę na wycinkę: 3 drzew (sosny zwyczajne),  
o których usunięcie wnioskował ROD „Poranek”, 1 drzewa (modrzew europejski), o którego 
usunięcie wnioskował użytkownik ogródka działkowego na terenie ROD „Łagiewniki”,  
a także na wycinkę obu drzew (grusz domowych), o których usunięcie wnioskowała 
Prywatna Szkoła Podstawowa Spółka Oświatowa „Scholasticus” Sp. z o.o. Jednocześnie 
Pani Prezydent poleciła zarekomendowanie ww. placówce wykonanie nasadzeń zastępczych 
w zamian za usunięcie wskazanych drzew. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. 4.  Sprawy Zarządu Inwestycji Miejskich  przedstawiła z-ca dyr. Zarządu Inwestycji 

Miejskich Iwona Renata Zatorska-Sytyk. 
 

1/  Informacja w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanymi przez Zarząd 
Inwestycji Miejskich zadaniami pn.: „Przebudowa ul. Jeziorańskiego na odcinku  
od ul. Wycieczkowej do ul. Książka”, „Przebudowa ul. Rżewskiego na odcinku  
od ul. Zajączkowskiego do ul. Książka” i „Przebudowa ul. Uzdrowiskowej na odcinku 
od ul. Klimatycznej do ul. Wypoczynkowej”. 

 
2/   Informacja w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanym przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich zadaniem pn. „Przebudowa ul. Liściastej na odcinku od torów PKP 
do ul. Mglistej”. 

 
3/   Informacja w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanym przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich zadaniem pn. „Budowa drogi rowerowej od al. Piłsudskiego przy 
ul. Targowej do al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej oraz ul. Niciarnianej w Łodzi”. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje i wyraziła zgodę na usunięcie drzew 
wskazanych w ppkt. 4.1 i 4.2. 
Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 4.3 Pani Prezydent poleciła Dyrektorom: 
Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Zarządu Inwestycji Miejskich zorganizowanie 
wspólnego spotkania z przedstawicielem grupy Rowerowa Łódź oraz społecznymi 
opiekunami drzew w celu konsultacji planowanej wycinki drzew w związku z budową drogi 
rowerowej i przedstawienie informacji w tej sprawie. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła – w związku z planami usunięcia na wniosek mieszkańców 
posesji przy ul. Uzdrowiskowej drzewa kolidującego z budową zjazdu do posesji – podanie 
do wiadomości mieszkańców ulicy przyczyn usunięcia drzewa wraz z numerem telefonu do 
Zarządu Inwestycji Miejskich. 
 

 
Informacje stanowią załączniki nr 11-13 do protokołu. 
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Ad. 5. Sprawy różne. 
 
Prezydent Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej pilne 
podjęcie działań mających na celu usunięcie śmieci z terenu u zbiegu ulic Konstantynowskiej 
i płk. Stanisława Juszczakiewicza „Kornika”. 
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 


