
Protokół Nr 63/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 2 października 2020 r. w godzinach: 840 – 940 

w formie wideokonferencji 
 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Adam Pustelnik      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

4. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

5. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

6. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

7. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

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

             i Obsługi Mieszkańców 

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

             i Kultury 

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

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

                                                           Społecznych 

12. Anna Wierzbicka     –  p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska 

13. Katarzyna Kowalska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

                                                           Projektami 

14.  Małgorzata Wojtczak    –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

15. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

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 zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości i części nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi na nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości przysługujące osobie prawnej oraz ogłoszenia wykazu; 

 

2/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości lokalowej niemieszkalnej  

– garażu oznaczonego nr 2, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy 

ul. Północnej …, stanowiącego własność  osoby fizycznej; 

 

3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 6 Sierpnia 71, 6 Sierpnia 

bez numeru i płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez numeru na okres 29 lat oraz 

ogłoszenia jej wykazu. 

 

2. Informacja na temat wycinki drzew na ul. Augustów. 



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

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

 

4. Sprawy różne. 

 
Ad. 1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości i części nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łodzi na nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości przysługujące osobie prawnej oraz ogłoszenia wykazu; 

 

2/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości lokalowej niemieszkalnej  

– garażu oznaczonego nr 2, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy 

ul. Północnej …, stanowiącego własność  osoby fizycznej; 
 

– p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawie: 

 

3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 6 Sierpnia 71, 6 Sierpnia 

bez numeru i płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez numeru na okres 29 lat oraz 

ogłoszenia jej wykazu. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować  

je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektu przedstawionego  

w ppkt. 1.3., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu 

Rewitalizacji i Sportu zorganizowanie spotkania – przy udziale Wiceprezydent Miasta 

Joanny Skrzydlewskiej oraz  przedstawicieli Wydziałów Sportu i Dysponowania Mieniem – 

celem ustalenia dalszego trybu postępowania w sprawie sposobu zagospodarowania terenu 

przy ulicach: 6 Sierpnia 71, 6 Sierpnia bez numeru i płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez 

numeru. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu. 

 

Ad. 2. Informację na temat wycinki drzew na ul. Augustów przedstawił p.o. z-cy dyr. 

Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i zaakceptowała rozwiązanie 

rekomendowane przez Zarząd Dróg i Transportu.  

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 4 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 Karol Gruszczyński. 

 



 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 

drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 

Jednocześnie Pani Prezydent poleciła: 

– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących w Parku Staromiejskim – 

zorganizowanie spotkania z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody celem 

przedstawienia informacji dotyczących powodów ich usunięcia, w tym opinii dotyczących 

ich stanu; 

– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ulicy Pancernej – ponowne 

przedstawienie informacji w tej sprawie po uzyskaniu pełnej dokumentacji projektowej 

dotyczącej planowanego na tym terenie przedsięwzięcia;  

– w związku z zamiarem usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Kaczeńcowej – ustalenie, 

czy ta sprawa była już wcześniej omawiana na innym spotkaniu, a jeżeli tak to podjęcie 

działań zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami;   

– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ulicach Łagiewnickiej i Jaskółczej 

– przedstawienie informacji dotyczącej planowanej na tym terenie inwestycji. 

Pani Prezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzew rosnących w Parku Widzewskim  

oraz przy ulicach Wilanowskiej 13 i Pryncypalnej 113. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 4. Sprawy różne. 

 

 Prezydent Miasta Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Departamentu 

Rewitalizacji i Sportu przedstawienie w dniu 2 października br. informacji na temat podjętych 

przez Miasto działań dotyczących działki nr 15/7 w obrębie W-25. 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 

 

 


