
Protokół Nr 80/21 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 12 lutego 2021 r. w godzinach: 1400 – 1455 

w formie wideokonferencji 
 

W posiedzeniu 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. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

7. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

8. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

9. Michał Fisiak       –  p.o. Dyrektora Departamentu Finansów Publicznych 

10. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

                                                           Społecznych 

11. Katarzyna Kowalska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

                                                           Projektami 

12. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

13. Mariusz Mieszek     –  p.o. Dyrektora Biura Organizacji Urzędu 

14. Agnieszka Dyśko     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta  

15. Wojciech Barczyński     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

16. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

            Administracyjnego 

17. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

              Miasta 

 

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/  pozbawienia ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do al. Mickiewicza 

dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg 

gminnych; 

 

 2/  zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2021 r.; 

 

 3/  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, 

części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krochmalnej 15. 

  

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Neonowej bez numeru i al. Piłsudskiego bez 

numeru, na okres do 3 miesięcy; 
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2/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Neonowej bez numeru i al. Piłsudskiego bez 

numeru, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy al. Hetmańskiej bez numeru, na okres do 3 lat  

oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 

Stefana Jaracza bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  

w obrębie S-1 jako działki o numerach 460/5 i 460/8; 

 

5/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości i części nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi na nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości przysługujące  osobie prawnej oraz ogłoszenia wykazu.   

 

3. Informacja na temat wycinki drzew na ul. Tymienieckiego. 

 

4. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenie placówek oświatowych. 

 

5. Informacja dotycząca wycinki drzew na obiektach administrowanych przez 

MOSiR w Łodzi. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 

– p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak w sprawie: 

   

 1/  pozbawienia ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do al. Mickiewicza 

dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg 

gminnych; 

 

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Kultury Ewa Wasik w sprawie: 

 

 2/ zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozstrzygnięcia 

  nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2021 r.; 

   

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 

 

3/   wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, 

  części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krochmalnej 15. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej. 

 

  

 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu. 
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka  

oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawach: 

 

1/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Neonowej bez numeru i al. Piłsudskiego bez 

numeru, na okres do 3 miesięcy; 

 

2/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Neonowej bez numeru i al. Piłsudskiego bez 

numeru, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

 3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

   położonej w Łodzi przy al. Hetmańskiej bez numeru, na okres do 3 lat  

    oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

oraz p.o. kierownika w Zarządzie Inwestycji Miejskich Paweł Chojnacki  

w sprawie: 

 

4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 

Stefana Jaracza bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  

w obrębie S-1 jako działki o numerach 460/5 i 460/8; 

   

– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 

 

 5/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości i części nieruchomości stanowiących 

  własność Miasta Łodzi na nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego 

  nieruchomości przysługujące osobie prawnej oraz ogłoszenia wykazu. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych  

w ppkt.: 2.3., 2.4. i 2.5. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 

Biura Inżyniera Miasta ustalenie możliwości zlokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie 

najbliższych zabudowań infrastruktury przesyłowej, dla której Miasto zamierza udostępnić 

część nieruchomości położonej przy al. Hetmańskiej bez numeru i przedstawienie informacji 

w tym zakresie.  

Jednocześnie Pani Prezydent poleciła – po ustaleniu lokalizacji infrastruktury przesyłowej na 

terenie nieruchomości położonej przy al. Hetmańskiej bez numeru – ponowne 

przedstawienie ww. projektu zarządzenia. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4. Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 

Zarządu Inwestycji Miejskich przedstawienie w trybie pilnym sprawy dotyczącej 

umiejscowienia urządzenia infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości położonej 

przy ul. Stefana Jaracza bez numeru (działka nr 460/5 w obrębie S-1).  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.5. Pani Prezydent poleciła Dyrektorom 

Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości, Departamentu Gospodarowania 
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Majątkiem oraz Skarbnikowi Miasta przeanalizowanie sprawy zamiany i przedstawienie 

najkorzystniejszego dla Miasta rozwiązania w tej sprawie.  

  

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4-8 do protokołu. 

 

Ad. 3. Informację na temat wycinki drzew na ul. Tymienieckiego przedstawił p.o. z-cy 

dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i zaakceptowała rozwiązanie 

rekomendowane przez Zarząd Dróg i Transportu.  

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 4. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenie placówek oświatowych przedstawił z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław 

Pawlicki. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 

drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 5. Informację dotyczącą wycinki drzew na obiektach administrowanych przez 

MOSiR w Łodzi przedstawił dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łukasz 

Kucharski. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 

drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

  
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 
 

 


