
Protokół Nr 138/22 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 20 maja 2022 r. w godzinach 930– 1050 

w formie wideokonferencji 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 

2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 

4. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 

5. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 

6. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

7. Zbigniew Wiatr - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 

8. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

9. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców 

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

Społecznych 

11. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

12. Katarzyna Kowalska - wz. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju  

– Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

Projektami 

13. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 

14. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

15. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

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/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  

w Łodzi przy ul. Rojnej 15; 
 
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7; 
 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9; 
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5/ powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi; 

 
6/ wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 232. 
 

2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przyjęcia systemu wdrażania i monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 
2030+”; 

 
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Bałtyckiej bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-30 numerem 
493/6; 

 
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy  Augustów bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-19 numerem 
199/26. 

 
3. Informacja na temat wycinki drzew na ul. Kwiatowej i ul. Warzywnej. 

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

placówek oświatowych. 
 
5. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie Miasta. 
 
6. Informacja dotycząca sprawy przyszłego zagospodarowania w rejonie skrzyżowania 

ul. Jaracza i Wierzbowej. 
 

7. Informacja w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanymi przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich zadaniami pn.:  

 

1.   „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z adaptacją do nowych funkcji budynku przy 

ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 

techniczną i  małą architekturą”. 

2.   „Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont 

budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagospodarowaniem działki 101/1  

z placem zabaw – w trybie „zaprojektuj i wybuduj””. 

3.    „Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 22 wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj””. 

4.    „Przebudowa ul. Ozorkowskiej na odc. od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej”. 

5.   „Przebudowa ul. Leczniczej na odc. od ul. Rzgowskiej do ul.  Słowackiego”. 

6.   „Przebudowa ul. Hektarowej na odc. od ul. Kompostowej do ul. Kłosowej”. 

7.    „Przebudowa ul. Górniczej na odc. od ul. Marysińskiej do ul. Zagajnikowej”. 

8.    „Rozbudowa al. Śmigłego-Rydza na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Broniewskiego”. 
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9.   „Rozbudowa ul. Niższej na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Śląskiej wraz z budową pętli 

tramwajowo-autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Niższej i ul. Śląskiej”. 

10.  „Rozbudowa ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Zelwerowicza do al. Piłsudskiego. Budowa 

ul. Węglowej na odc. od ul. Tramwajowej do ul. Wierzbowej. Rozbudowa  

ul. Wierzbowej na odc. od ul. Węglowej do al. Rodziny Grohmanów. Rozbudowa  

al. Rodziny Grohmanów na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego”. 

11.  „Rozbudowa ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Broniewskiego”. 

 
 

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

 
- p.o. dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki w sprawie: 
 

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Szymon Kostrzewski w sprawach: 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  

w Łodzi przy ul. Rojnej 15; 
 
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7; 
 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9; 
 
5/ powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi; 
 
- p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 

6/ wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 232. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-6 do protokołu. 
 

 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- dyr. Biura Strategii Miasta Tomasz Jakubiec w sprawie: 
 

1/ przyjęcia systemu wdrażania i monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 
2030+”; 
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- z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 
oraz z-ca dyr. Biura Inżyniera Miasta Marcin Nowak w sprawach: 

 
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Bałtyckiej bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-30 numerem 
493/6; 

 
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy  Augustów bez 
numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-19 numerem 
199/26. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować  

projekty przedstawione w ppkt. 2.1 i 2.3 Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Prezydent Hanna Zdanowska poleciła 

wystąpienie do wnioskodawcy ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 493/6  

w obrębie G-30 o zaprojektowanie przebiegu służebności omijającego rosnące drzewa,  

a następnie przedstawienie projektu zarządzenia do podpisu. 

 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 7-9 do protokołu. 
 

 
Ad. 3.  Informację na temat wycinki drzew na ul. Kwiatowej i ul. Warzywnej przedstawił 

z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Sławomir Niżnikowski. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła: 

- przeprowadzenie z właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Złotno 19 rozmów  

w sprawie zmiany lokalizacji zjazdu z ul. Kwiatowej, a w przypadku niewyrażenia przez 

niego zgody – zaznaczenie w decyzji na lokalizację zjazdu, że jej wydanie nie jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na usunięcie drzewa kolidującego ze zjazdem; 

- ustalenie, czy obszar położony w rejonie ulic Warzywnej i Kujawskiej jest objęty 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a następnie ponowne 

przedstawienie sprawy wycinki drzewa rosnącego przy ul. Warzywnej na posiedzeniu 

Kolegium. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorom: Departamentu Ekologii i Klimatu oraz 

Wydziałów: Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Kształtowania Środowiska ustalenie, czy 

drzewo (kasztanowiec zwyczajny) rosnące przy ul. Kwiatowej spełnia kryteria pozwalające 

zakwalifikować je jako pomnik przyrody lub czy spełnia takie kryteria szpaler drzew 

rosnących przy ww. ulicy. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

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

terenie placówek oświatowych przedstawił p.o. dyr. Wydziału Edukacji Jarosław 
Pawlicki. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew, z wyjątkiem drzewa opisanego w pkt. 3 (świerk pospolity), odnośnie do którego 

poleciła Dyrektorowi Departamentu Ekologii i Klimatu ustalenie możliwości 

ustabilizowania drzewa. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. 5.  Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie Miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Iwona Chlebowska. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew.  

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. 6.  Informację dotyczącą sprawy przyszłego zagospodarowania w rejonie 

skrzyżowania ul. Jaracza i Wierzbowej przedstawił dyr. Departamentu Ekologii  
i Klimatu Maciej Riemer. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew.  

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. 7.  Informację w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanymi przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich zadaniami przedstawili z-ca dyr. Zarządu Inwestycji 

Miejskich Iwona Renata Zatorska-Sytyk oraz naczelnik w Zarządzie Inwestycji 

Miejskich Marcin Kapuściński. 

 

1.   „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z adaptacją do nowych funkcji budynku przy 

ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 

techniczną i  małą architekturą”. 

2.   „Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont 

budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagospodarowaniem działki 101/1  

z placem zabaw – w trybie „zaprojektuj i wybuduj””. 

3.    „Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 22 wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj””. 

4.    „Przebudowa ul. Ozorkowskiej na odc. od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej”. 

5.   „Przebudowa ul. Leczniczej na odc. od ul. Rzgowskiej do ul.  Słowackiego”. 



 6 

6.   „Przebudowa ul. Hektarowej na odc. od ul. Kompostowej do ul. Kłosowej”. 

7.    „Przebudowa ul. Górniczej na odc. od ul. Marysińskiej do ul. Zagajnikowej”. 

8.    „Rozbudowa al. Śmigłego-Rydza na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Broniewskiego”. 

9.   „Rozbudowa ul. Niższej na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Śląskiej wraz z budową pętli 

tramwajowo-autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Niższej i ul. Śląskiej”. 

10.  „Rozbudowa ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Zelwerowicza do al. Piłsudskiego. Budowa 

ul. Węglowej na odc. od ul. Tramwajowej do ul. Wierzbowej. Rozbudowa  

ul. Wierzbowej na odc. od ul. Węglowej do al. Rodziny Grohmanów. Rozbudowa  

al. Rodziny Grohmanów na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego”. 

11.  „Rozbudowa ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Broniewskiego”. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew, z wyjątkiem drzew opisanych w ppkt. 8 rosnących w rejonie planowanego ronda 

przy ul. Broniewskiego oraz drzew wymienionych w ppkt. 9.  

Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorom: Departamentu Ekologii i Klimatu oraz 

Zarządu Inwestycji Miejskich: 

- odnośnie do drzew wskazanych ppkt. 7 – zorganizowanie spotkania z mieszkańcami  

ul. Górniczej w celu poinformowania o planowanej wycince drzew; 

- odnośnie do drzew wskazanych ppkt. 8  – ponowne przeanalizowanie sprawy wycinki 

drzew w rejonie planowanego ronda przy ul. Broniewskiego; 

- odnośnie do drzew wskazanych ppkt. 9 – zorganizowanie spotkania z właściwą radą 

osiedla, mieszkańcami, społecznymi opiekunami drzew oraz przedstawicielami środowisk 

transportowych w celu uzyskania opinii na temat związanej z inwestycją wycinki drzew,  

a następnie ponowne przedstawienie sprawy na posiedzeniu Kolegium; 

- odnośnie do drzew wskazanych w ppkt. 11 – zorganizowanie spotkania w terenie ze 

społecznymi opiekunami drzew w celu poinformowania o planowanej wycince drzew.  

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 


