
Protokół Nr 93/21 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 25 maja 2021 r. w godzinach: 1500 – 1625 
w formie wideokonferencji 

  

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. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
6. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
7. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 
8. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
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. Katarzyna Korowczyk    –  Dyrektor 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/  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 2016; 

 
 2/  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 2016; 

 
 3/  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 2016; 
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 4/  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 2016; 

 
 5/  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 2016; 

 
 6/  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 2016; 

 
 7/  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 2017; 

 
 8/  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 2017; 

 
 9/  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 2017; 

 
 10/ 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 2017; 

 
 11/ 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 2017; 

 
  12/ 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 2017; 

 
 13/ 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 2018; 

 
 14/ 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 2018; 

 
 15/ 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 2018; 
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 16/ 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 2018; 

 
 17/ 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 2018; 

 
 18/ 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 2018; 

 
 19/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terenu działania poradni 

psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź; 

 
 20/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi; 

 
  21/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta  
    Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 
 
 22/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi; 
 
 23/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

  
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2022 r. dotacji na wykonanie robót 
budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac 
konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 

 
2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 

stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy placu Komuny 
Paryskiej bez numeru i skwerze Wiedźmina, oznaczonych w ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie S-6 numerami: 237/94, 237/126, 237/128 i 237/78; 

 
3/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym 

– służebnością gruntową, w zakresie udziału należącego do Miasta Łodzi we 
współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bolesława 
Limanowskiego 70, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-46 
jako działka o numerze 113; 
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4/ zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym 
– służebnością przesyłu działek stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych 
w Łodzi przy ulicy Grażyny Bacewicz bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie W-33 numerami 226/5 i 226/6; 

 
5/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach: Lechosława Roszkowskiego 2A, Ustronnej 
32/34, Paradnej bez numeru, Siostrzanej 4A, Siostrzanej bez numeru i Granicznej 
52 oraz przy rzece Olechówce na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu. 

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

placówek oświatowych. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Marcin Kos w sprawach: 
   
 1/  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 2016; 

 
 2/  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 2016; 

 
 3/  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 2016; 

   
 4/  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 2016; 

 
 5/  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 2016; 

 
 6/  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 2016; 

 
 7/  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 2017; 

 
 8/  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 2017; 
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 9/  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 2017; 

 
 10/ 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 2017; 

 
 11/ 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 2017; 

 
  12/ 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 2017; 

 
 13/ 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 2018; 

 
 14/ 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 2018; 

 
 15/ 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 2018; 

 
 16/ 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 2018; 

 
 17/ 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 2018; 

 
 18/ 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 2018; 

 
– z-ca dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki w sprawie: 
  
 19/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terenu działania poradni 

   psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno- 
   pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź; 
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– dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak oraz p.o. kierownika w Biurze 

Architekta Miasta Marzena Otto w sprawie: 
 

20/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
   konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
   do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi; 
 

– p.o. z-cy dyr. Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Joanna Brzezińska oraz p.o. 
kierownika w Biurze Architekta Miasta Marzena Otto w sprawie: 

 
21/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta  
  Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 
 

– dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Misiorny w sprawach: 
 
 22/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi; 
 

23/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
  dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane  
   z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.21., odnośnie do 
którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorom Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  
oraz Wydziału Prawnego przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w której wskazane zmiany terminów umożliwią 
zainteresowanym podmiotom realne wykonanie podjętych zobowiązań, a następnie 
przedłożenie go do akceptacji w drodze pozakolegialnej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.20. Pani Prezydent zaakceptowała 
autopoprawkę zgłoszoną przez p.o. kierownika w Biurze Architekta Miasta Marzenę Otto 
w trakcie posiedzenia Kolegium.  
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-23 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. kierownika w Biurze Architekta Miasta Marzena Otto w sprawie: 
 

1/ ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2022 r. dotacji na wykonanie robót 
budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac 
konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 

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

oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawie: 
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2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy placu Komuny 
Paryskiej bez numeru i skwerze Wiedźmina, oznaczonych w ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie S-6 numerami: 237/94, 237/126, 237/128 i 237/78; 

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

w sprawach: 
 

3/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym 
– służebnością gruntową, w zakresie udziału należącego do Miasta Łodzi we 
współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bolesława 
Limanowskiego 70, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-46 
jako działka o numerze 113; 

 
 4/ zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym 
    – służebnością przesyłu działek stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych 
    w Łodzi przy ulicy Grażyny Bacewicz bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
   gruntów i budynków w obrębie W-33 numerami 226/5 i 226/6; 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka oraz dyr. 

Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawie: 
  

5/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 
     położonych w Łodzi przy ulicach: Lechosława Roszkowskiego 2A, Ustronnej 
  32/34, Paradnej bez numeru, Siostrzanej 4A, Siostrzanej bez numeru i Granicznej 
  52 oraz przy rzece Olechówce na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych  
w ppkt. 2.2. oraz 2.3. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent poleciła wystąpienie 
do Zarządu Zieleni Miejskiej o aktualną opinię dotyczącą możliwości zachowania drzew  
w związku z realizacją przez spółkę Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi inwestycji 
planowanej na terenie działek miejskich położonych przy placu Komuny Paryskiej bez 
numeru i Skwerze Wiedźmina. 
Pani Prezydent poleciła ponowne przedstawienie ww. projektu po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Zarządu Zieleni Miejskiej albo znalezieniu rozwiązania umożliwiającego zachowanie 
drzew pomimo realizacji inwestycji na terenie działek miejskich położonych przy placu 
Komuny Paryskiej bez numeru i Skwerze Wiedźmina. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła jego ponowne 
przedstawienie na posiedzeniu Kolegium przy udziale Dyrektora Wydziału Urbanistyki  
i Architektury. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4. Pani Prezydent poleciła 
nieuwzględnianie wniosków dotyczących linii napowietrznych przy ustalaniu służebności 
przesyłu na działkach stanowiących własność Miasta Łodzi. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 24-28 do protokołu. 
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Ad. 3. 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 zaakceptowała rozwiązanie 
rekomendowane przez Wydział Edukacji.  
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 

 

 


