
Protokół Nr 165/23 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 10 marca 2023 r. w godzinach 1335– 1440 

w formie wideokonferencji 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

3. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

4. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

5. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

6. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

7. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 

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

             i Obsługi Mieszkańców 

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

                                                           Społecznych 

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

11. Zbigniew Wiatr     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                   Majątkiem  

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

13. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

14. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

15. Elżbieta Staszyńska     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

16. Witold Fontner        –  Zastępca Dyrektora 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/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej; 

 

  2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

    obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Grabińskiej i Jana Kasprowicza. 

   

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi  

  oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania; 
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2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Dumnej 9,  

  stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy 

 Niepołomickiej 23, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

 mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach 

 położonych w Łodzi przy ul. Radwańskiej 69, stanowiących własność Miasta Łodzi 

 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

5/ ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Łodzi. 

 

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

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

 

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

 

– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska  

w sprawach: 

  

 1/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej; 

 

 2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

  obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Grabińskiej i Jana Kasprowicza. 

  

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej. 

  

  

 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

–  dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 

   

1/ powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi  

  oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania; 

 

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

w sprawach: 

   

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Dumnej 9,  

  stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy 

 Niepołomickiej 23, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu;

  

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

oraz dyr. Zarządu Lokali Miejskich Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz  

w sprawie: 

   

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

 mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach 

 położonych w Łodzi przy ul. Radwańskiej 69, stanowiących własność Miasta Łodzi 

 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

– dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Marek Rząsowski w sprawie: 

   

5/ ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Łodzi. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych  

w ppkt. 2.1. oraz 2.3. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła jego 

przeanalizowanie pod kątem uwag zgłoszonych w trakcie posiedzenia Kolegium,  

a następnie ponowne przedstawienie ww. projektu Pani Prezydent. 

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

przeanalizowanie pod kątem uwag zgłoszonych w trakcie posiedzenia Kolegium,  

a następnie ponowne przedstawienie ww. projektu na posiedzeniu Kolegium  

wraz z dokładną dokumentacją fotograficzną. 

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

Skarbnikowi Miasta analizy finansowej przyjętych w nim rozwiązań. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-7 do protokołu. 

 

Ad. 3. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

         terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawił  

  z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Jan Maśliński. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i zaakceptowała rozwiązania 

rekomendowane przez Zarząd z wyjątkiem propozycji dotyczących usunięcia drzew 

rosnących przy ulicach: Skłodowskiej-Curie 28/Łąkowej, Leszczowej 2, Pojezierskiej 2C, 

Doroszewskiego 12 i Chełmońskiego.  

Pani Prezydent poleciła:  

– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ulicach Skłodowskiej-Curie 

28/Łąkowej i Pojezierskiej 2C – ponowne przedstawienie ww. spraw na posiedzeniu 

Kolegium wraz z pełną dokumentacją fotograficzną (mapy); 

– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ulicach Doroszewskiego 12  

i Chełmońskiego w ramach remontu istniejącego na tym terenie wodociągu – ustalenie  
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z przedstawicielami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, czy możliwe 

jest przeprowadzenie planowanych przez spółkę prac bez konieczności usuwania ww. 

drzew. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


