
Protokół Nr 41/20 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 28 stycznia 2020 r. w godzinach: 905 – 1035 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 
3. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 
4. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
6. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
7. Agnieszka Stępnik     –  Dyrektor Departamentu Prezydenta 
8. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
9. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
10. Sławomir Granatowski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
11. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
12. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

                                                           i Kultury 
13. Robert Kowalik      –  p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej  
14. Maciej Riemer      –  p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu 
15. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
16. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
17. Halina Wyszomirska     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
18. Wojciech Barczyński      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
19. Witold Fontner       –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

             Administracyjnego 
20. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

              Miasta 
21. 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. 905– 1000 – Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta, 
w godz. 1000– 1035 – Joanna Skrzydlewska – Wiceprezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Informacja ustna w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 56. 
 
2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:  
 
 1/   określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi  

w 2020 r.; 
 
 2/  zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi  
oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania; 

 
 3/  wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „Dobry początek”. 
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3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Henryka Rodakowskiego 1A  
i gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, na okres do 3 miesięcy; 

 
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, 

części nieruchomości położonych w Łodzi, z przeznaczeniem pod lokalizację 
stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na okres 3 lat oraz ogłoszenia ich 
wykazu. 

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

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

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
 

 Odnośnie do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przeznaczenia do 
oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości 
położonych w Łodzi, z przeznaczeniem pod lokalizację stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych, na okres 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu, wymienionego w ppkt. 3.2. 
Prezydent Hanna Zdanowska – na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej – 
podjęła decyzję o wycofaniu go z porządku posiedzenia Kolegium. 

 
Ad. 1. Informację ustną w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 56 
            przedstawili dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza  
            oraz dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i poleciła Dyrektorom: Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej, Biura Architekta Miasta oraz Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości przedstawienie w terminie do dnia 4 lutego br. zestawienia spraw 
dotyczących terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego, na których Miasto 
rozpoczęło proces prywatyzacji wraz z informacją na temat działań podjętych przez Miasto 
w każdej z tych spraw. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła wypracowanie w terminie 2 tygodni rozwiązania 
umożliwiającego podjęcie przez Miasto działań związanych z dalszą prywatyzacją 
nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 56 i przedstawienie go na posiedzeniu 
Kolegium. 
 

  
Ad. 2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Eryk Rawicki w sprawie: 
  
 1/ określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi  

  w 2020 r.; 
 
– p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Tomasz Grzegorczyk w sprawie: 
   

2/ zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi  
oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania;  



3 
 
– z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Rydzewski w sprawie: 
 
 3/  wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „Dobry początek”. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła zmianę terminu 
rozpoczęcia sezonu kąpielowego z dnia 27 czerwca 2020 r. na dzień 1 czerwca 2020 r. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła ustalenie z Wydziałem Prawnym, czy możliwe jest 
uwzględnienie w treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia 
sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w danym roku zapisu 
uzależniającego rozpoczęcie sezonu kąpielowego od właściwego poziomu wód. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent poleciła Skarbnikowi 
Miasta przedstawienie informacji dotyczącej działań podejmowanych przez Zarząd Dróg  
i Transportu w związku z zabezpieczeniem w budżecie miasta środków finansowych na 
realizację zadań związanych ze strefą płatnego parkowania. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu. 
 
Ad. 3. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przedstawiła: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Henryka Rodakowskiego 1A  
i gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, na okres do 3 miesięcy. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować go 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła przeanalizowanie dotychczasowych stawek za 
wynajem/dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicach Henryka Rodakowskiego 
1A i gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, przedstawienie propozycji zmian w ww. 
zakresie oraz sposobu zagospodarowania tego terenu. 
Pani Prezydent poleciła także porównanie obowiązujących stawek za wynajem/dzierżawę 
nieruchomości miejskich z aktualnymi stawkami rynkowymi oraz przeanalizowanie 
wyników celem wypracowania najkorzystniejszych dla miasta rozwiązań, a następnie 
przedstawienie szczegółowej informacji. 
 

  
 Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie Miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Agnieszka Dobrucka. 

 
 
Wiceprezydent Miasta Joanna Skrzydlewska wysłuchała wyjaśnień i zaakceptowała 
rozwiązania rekomendowane przez Wydział Dysponowania Mieniem. 
Jednocześnie Pani Wiceprezydent poleciła – w związku z wnioskiem użytkownika ogródka 
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działkowego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ariadna” dotyczącym usunięcia 
drzewa rosnącego przy ul. Dąbrowskiego 76 – wystąpienie do Zarządu Zieleni Miejskiej  
o zaopiniowanie propozycji nasadzeń zastępczych. 
 

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

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawili 
dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Maciej Winsche oraz główny specjalista  
w Zarządzie Zieleni Miejskiej Arkadiusz Grzelak. 

 
 
Wiceprezydent Miasta Joanna Skrzydlewska wysłuchała wyjaśnień i wyraziła zgodę na 
usunięcie suchych drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 
Pani Wiceprezydent poleciła ponowne przedstawienie na posiedzeniu Kolegium z udziałem 
Prezydent Miasta Hanny Zdanowskiej sprawy zamiaru usunięcia drzew rosnących przy  
ul. Skrzywana. 
Pani Wiceprezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy 
ulicach: Kurczaki 98 (grusza pospolita), Kusocińskiego 11 i Abramowskiego 31 – podjęcie 
działań umożliwiających przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew. 
Pani Wiceprezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia drzewa rosnącego przy  
ul. Chałubińskiego 11 – ustalenie, czy ta sprawa była już wcześniej omawiana na innym 
spotkaniu, a jeżeli tak to podjęcie działań zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 
Pani Wiceprezydent poleciła przedstawienie na następnym posiedzeniu Kolegium spraw 
dotyczących zamiaru usunięcia drzew rosnących przy ulicach: Mazurskiej, Cichej 15, 
Tatrzańskiej 55/57, Zakładowej 72, Nałkowskiej 9, Czernika 12, Suwalskiej, Krynickiej, 
Białej/Wrześnieńskiej, Turoszowskiej 14, Jagodnica 2, Szczecińskiej/Aleksandrowskiej - 
ogrodzenie DD, Józefa 29, Zbocze 24-26 oraz na terenie Cmentarza Komunalnego „Zarzew” 
(z wyjątkiem dębu szypułkowego). 
Pani Wiceprezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzew rosnących przy ulicach: 
Łęczyckiej/Zbaraskiej oraz Magazynowej. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

    Posiedzeniu przewodniczyły: 
 
 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 

  Prezydent Miasta 
 

 
 

    Joanna SKRZYDLEWSKA 
    Wiceprezydent Miasta 

 


