
Protokół Nr 82/21 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 
które odbyło się 26 lutego 2021 r. w godzinach 1410– 1510    

oraz 2 marca 2021 r. w godzinach 1130– 1225    

w formie wideokonferencji 
 

W posiedzeniu Kolegium w dniu 26 lutego 2021 r. udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

3. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 

4. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

5. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

6. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

7. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 

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

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

                                                           Społecznych 

10. Sławomir Granatowski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

11. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 

12. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

13. Małgorzata Wojtczak    –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

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/  wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

użytkowego nr 1U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Grzegorza Piramowicza 15; 

 

 2/  wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny udziału w prawie własności 

gruntu, związanego z samodzielnym lokalem użytkowym nr 6U, usytuowanym  

w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej 85; 

 

 3/  wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

mieszkalnego nr 21/21A, usytuowanego w budynku znajdującym się na 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 12/Rewolucji 1905 r. 

nr 2; 



 4/  wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

mieszkalnego nr 8A/8B/8C, usytuowanego w budynku znajdującym się na 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 3; 

 

 5/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na 

podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 6/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, na 

podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 7/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na 

podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 8/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, na 

podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 9/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera 

w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 10/ oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 

im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-

finansowej za rok 2019; 

 

 11/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Taborowej, Antoniego 

Słonimskiego i Tadeusza Gajcego; 

 

 12/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi. 

 

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

            terenie Miasta. 

 

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

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

 

4. Sprawy Zarządu Inwestycji Miejskich: 

 

  1/ Informacja o wycince drzew przy ul. Pienistej i ul. Plocka w ramach zadania 

     polegającego na budowie chodnika na ul. Pienistej – etap IV na odcinku od końca 

     istniejącego chodnika (na wysokości działki nr P34-14) do ul. Plocka. 

 

  2/ Informacja o wycince drzew przy ul. Kolarskiej w ramach zadania pn. „Przebudowa 

     ul. Kolarskiej na odcinku od nr 33 do nr 55 i ul. Piłkarskiej na odcinku od nr 36 do 

     nr 66 wraz z odwodnieniem”. 

 



  3/ Informacja o wycince drzew w ramach realizowanej przez Zarząd Inwestycji 

     Miejskich inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od 

     projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 (od rejonu  

     ul. Juhasowej) do ul. Mileszki. 

 

5. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Długiej bez numeru na okres do 3 lat oraz 

ogłoszenia ich wykazu; 

 

2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 

Augustów bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie  

W-34 jako działka o numerze 81/3; 

 

3/  obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Augustów bez 

numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-34 numerem 

83/6. 

 

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

 

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

w sprawach: 

   

 1/  wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

użytkowego nr 1U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Grzegorza Piramowicza 15; 

 

 2/  wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny udziału w prawie własności 

gruntu, związanego z samodzielnym lokalem użytkowym nr 6U, usytuowanym  

w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej 85; 

 

 3/  wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

mieszkalnego nr 21/21A, usytuowanego w budynku znajdującym się na 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 12/Rewolucji 1905 r. 

nr 2; 

 

 4/  wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

mieszkalnego nr 8A/8B/8C, usytuowanego w budynku znajdującym się na 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 3; 

   

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Marcin Kos w sprawach: 

 

 5/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na 

podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 



 6/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, na 

podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 7/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na 

podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 8/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, na 

podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 9/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera 

w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019; 

 

 10/  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

         opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 

    im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno- 

     finansowej za rok 2019; 

 

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

 

 12/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał przedstawione w ppkt. 1.1. - 

1.4. i poleciła skierować je pod obrady Rady Miejskiej. 

Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 1.5. - 1.10. Pani Prezydent poleciła ich 

ponowne przedstawienie po wprowadzeniu uwag zgłoszonych przez członków Kolegium.  

Odnośnie do projektu omówionego w ppkt. 1.12. Pani Prezydent wysłuchała wyjaśnień  

i podjęła decyzję o jego ponownym przedstawieniu podczas kontynuacji posiedzenia 

Kolegium w dniu 2 marca br. 

 

  

 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-11 do protokołu. 

 

Odnośnie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi wymienionego w ppkt. 1.11  

oraz materiałów wymienionych w pkt. 2-5 Porządku posiedzenia Kolegium, Pani Prezydent 

podjęła decyzję o przedstawieniu ich podczas kontynuacji posiedzenia Kolegium w dniu  

2 marca br. 

 
W posiedzeniu Kolegium w dniu 2 marca 2021 r. udział wzięli: 

 

1.  Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2.   Adam Pustelnik      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3.   Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

4.   Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 

5.   Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

6.   Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

7.   Agnieszka Stępnik    –  Dyrektor Departamentu Prezydenta  



8.   Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

9.   Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

10. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                                 Gospodarczego 

11. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

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

                                                                 Społecznych 

13. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 

14. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

15. Katarzyna Kowalska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

                                                                 Projektami 

16. Sylwia Jakiel     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 

17. Piotr Siedlecki     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rewitalizacji  

              i Mieszkalnictwa 

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

19. Wojciech Barczyński     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

20. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

            Administracyjnego 

21. 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.  

 

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

 

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

 

 12/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi; 

 

– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 

 

 11/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Taborowej, Antoniego 

Słonimskiego i Tadeusza Gajcego. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej. 

Pani Prezydent poleciła Dyrektorom Zarządów Inwestycji Miejskich oraz Dróg i Transportu 

zorganizowanie w marcu spotkania, przy udziale Skarbnika Miasta, celem omówienia 

kwestii opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w kontekście 

bieżącej realizacji poszczególnych remontów na terenie Miasta. 

  

  

 Projekt uchwały wymieniony w ppkt. 1.11. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 



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 wysłuchała informacji i zaakceptowała rozwiązania 

rekomendowane przez Wydział, z wyjątkiem wniosku wymienionego w pkt. 10 informacji, 

dotyczącego usunięcia drzewa rosnącego na granicy działek nr 145/80 i 145/81 w obrębie 

B-50 przy ul. Przemysłowej 48a. 

Pani Prezydent poleciła ponowne przedstawienie informacji w tej sprawie po ustaleniu 

przebiegu granic działki miejskiej oznaczonej numerem 145/81. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Jan Maśliński, dyr. Wydziału Kształtowania 

Środowiska Anna Wierzbicka oraz dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz 

Misiorny. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska po wysłuchaniu wyjaśnień nie wyraziła zgody na usunięcie 

drzew i poleciła Pierwszemu Wiceprezydentowi Adamowi Pustelnikowi oraz służbom 

odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami zorganizowanie spotkania z inwestorem  

w celu ustalenia możliwości przesunięcia planowanego zjazdu z nieruchomości przy  

ul. Śnieżnej. 

 
 
 Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 4. Sprawy Zarządu Inwestycji Miejskich: 

 

  1/ Informacja o wycince drzew przy ul. Pienistej i ul. Plocka w ramach zadania 

     polegającego na budowie chodnika na ul. Pienistej – etap IV na odcinku od końca 

     istniejącego chodnika (na wysokości działki nr P34-14) do ul. Plocka. 
 
  2/ Informacja o wycince drzew przy ul. Kolarskiej w ramach zadania pn. „Przebudowa 

     ul. Kolarskiej na odcinku od nr 33 do nr 55 i ul. Piłkarskiej na odcinku od nr 36 do 

     nr 66 wraz z odwodnieniem”. 
 
  3/ Informacja o wycince drzew w ramach realizowanej przez Zarząd Inwestycji 

     Miejskich inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od 

     projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 (od rejonu  

     ul. Juhasowej) do ul. Mileszki; 
 
  przedstawiła z-ca dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Iwona Renata Zatorska-

Sytyk. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i zaakceptowała rozwiązania 

rekomendowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. 

 
  
 Materiały stanowią załączniki nr 15-17 do protokołu. 



Ad. 5. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

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

oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawie: 

 

1/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Długiej bez numeru na okres do 3 lat oraz 

ogłoszenia ich wykazu; 

 

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

oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawach: 

 

2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 

Augustów bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie  

W-34 jako działka o numerze 81/3; 

 

3/  obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Augustów bez 

numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-34 numerem 

83/6. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 18-20 do protokołu. 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 
 

 


