
Protokół Nr 58/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 24 lipca 2020 r. w godzinach: 915 – 1025 

w formie wideokonferencji 
 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Wojciech Rosicki     –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

4. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 

5. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

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

             i Obsługi Mieszkańców 

7. Maciej Riemer      –  p.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu 

8. Piotr Bors      –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

             i Kultury 

9. Adam Komorowski    –  p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem 

10. Katarzyna Kowalska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

                                                           Projektami 

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

                                                           i Mieszkalnictwa 

12.  Małgorzata Wojtczak    –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

13. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

14. Marcin Górski        –  Dyrektor Wydziału Prawnego 

15. 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/  ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi; 
 
 2/  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Łódź przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Łódź; 

 
 3/  wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego 

z Gminą Aleksandrów Łódzki w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania 
zadania publicznego polegającego na świadczeniu usługi w zakresie zaopatrzenia 
w wodę; 

 
 4/  wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego 

z Gminą Aleksandrów Łódzki w sprawie powierzenia Gminie Aleksandrów  
Łódzki wykonywania zadań publicznych polegających na świadczeniu usług  
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
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2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługujące Łódzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz ogłoszenia wykazu; 

 

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

samodzielnych lokali użytkowych – garaży usytuowanych w budynkach 

położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem 

gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

3/ nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od osoby 

prawnej, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Transmisyjnej bez 

numeru; 

 

4/ skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Suwalskiej 22; 

 

5/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: 

Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza; 

 

6/ zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego 

jednostki budżetowej o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi. 

 

3. Informacja dotycząca wycinki oraz przesadzenia drzew na potrzeby inwestycji 

pn. Budowa zbiornika – osadnika „Strykowska” na rzece Łódce, realizowanej  

w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. 

 

4. Informacja w sprawie procedury wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego  

w odniesieniu do działki nr 89/10 w obrębie S-6. 

 

5. Informacja dotycząca usunięcia drzewa z terenu działki przy ul. Municypalnej 4, 

oddanej w użyczenie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. 

 

6. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 
 
 1/  ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi; 
  
– dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach: 
   
 2/  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Łódź przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Łódź; 
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 3/  wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego 

z Gminą Aleksandrów Łódzki w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania 
zadania publicznego polegającego na świadczeniu usługi w zakresie zaopatrzenia 
w wodę; 

 
 4/  wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego 

z Gminą Aleksandrów Łódzki w sprawie powierzenia Gminie Aleksandrów  
Łódzki wykonywania zadań publicznych polegających na świadczeniu usług  
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. Dyrektor Wydziału Prawnego zwrócił 

uwagę na konieczność przeanalizowania treści § 8 pkt. 3 i 4 oraz § 12 ust.1 pkt. 5 lit. d  

i pkt. 7 projektu uchwały. 

 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 
   

1/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługujące Łódzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz ogłoszenia wykazu; 

 

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

samodzielnych lokali użytkowych – garaży usytuowanych w budynkach 

położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem 

gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

3/ nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od osoby 

prawnej, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Transmisyjnej bez 

numeru; 

 

4/ skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Suwalskiej 22; 
  
– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Aneta Tomczak w sprawach: 

  

5/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: 

Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza; 

 

 6/ zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego 

    jednostki budżetowej o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi. 
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Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła ustalenie,  

przy udziale przedstawicieli Zarządów: Dróg i Transportu oraz Inwestycji Miejskich,  

czy w planach inwestycyjnych Miasta uwzględniona jest budowa ulicy Transmisyjnej,  

a następnie przedstawienie informacji w tym zakresie 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4. Pani Prezydent poleciła dokonanie 

zmiany, zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Skarbnika Miasta w trakcie posiedzenia 

Kolegium. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 5-10 do protokołu. 

 

Ad. 3. Informację dotyczącą wycinki oraz przesadzenia drzew na potrzeby inwestycji 

pn. Budowa zbiornika – osadnika „Strykowska” na rzece Łódce, realizowanej  

w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej przedstawiła dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Ewa Jasińska. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i zaakceptowała rozwiązanie 

rekomendowane przez Wydział.  

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 4. Informację w sprawie procedury wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego  

w odniesieniu do działki nr 89/10 w obrębie S-6 przedstawili p.o. dyr. Wydziału 

Dysponowania Mieniem Adam Komorowski oraz Pełnomocnik Prezydenta 

Miasta Łodzi ds. ulicy Piotrkowskiej Piotr Kurzawa. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i poleciła Pełnomocnikowi Prezydenta 

Miasta Łodzi ds. ulicy Piotrkowskiej: 

 – po uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Prawnego treści wniosku do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczącego nieruchomości znajdującej się na 

terenie działki nr 89/10 w obrębie S-6, przedstawienie go w dniu 24 lipca br. Prezydentowi 

Miasta Łodzi, a następnie przekazanie do adresata; 

– zorganizowanie, przy udziale przedstawicieli Wydziałów: Prawnego oraz Dysponowania 

Mieniem, spotkania z właścicielami działek sąsiadujących z działką nr 89/10 w obrębie S-6 

w sprawie nieruchomości zlokalizowanej na jej terenie. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Dysponowania Mieniem oraz  

Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Łodzi ds. ulicy Piotrkowskiej przedstawienie w terminie 

do końca września br. informacji na temat wszystkich podjętych przez Miasto działań 

dotyczących działki nr 89/10 w obrębie S-6. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad. 5. Informację dotyczącą usunięcia drzewa z terenu działki przy ul. Municypalnej 4, 

oddanej w użyczenie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych 

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

Dobrucka. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie drzewa 

rosnącego na terenie działki przy ul. Municypalnej 4. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

 

 Prezydent Miasta Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Wydziału 

Organizacyjno-Administracyjnego podjęcie działań mających na celu poprawę jakości 

przeprowadzanych w formie wideokonferencji posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi. 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 
 

 

 

 

 

 


