
Protokół Nr 64/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 16 października 2020 r. w godzinach 1020– 1145  

w formie wideokonferencji 

 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 

2. Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta 

4. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 

5. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 

6. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 

7. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 

8. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

9. Robert Kowalik - Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego 

10. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

11. Barbara Mrozowska-Nieradko - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

12. Piotr Bors - p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Kultury 

13. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

14. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

15. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców 

16. Katarzyna Kowalska - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania  

Projektami 

17. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

18. Marcin Górski - Dyrektor Wydziału Prawnego 

19. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego 

20. 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/   zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych 
Oświaty w Łodzi i nadania statutu; 



 2 

2/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, 
części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 117; 

 
3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania 
ulic Milionowej i Sosnowej; 

 
4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Milionowej, Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej  
i Dębowej. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 
1/   rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, 
Laskowej i Rudzkiej; 

 
2/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszarów 
przestrzeni publicznej – projektowanych dróg oraz o rozpoczęciu strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko; 

 
3/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza,  
dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego 
przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej; 

 
4/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Łodzi na części nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oraz 
ogłoszenia wykazu; 

 
5/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Ogniskowej bez numeru będącej w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty 
Mieszkaniowej „ul. Ogniskowa 18”. 

 
3. Informacja na temat wycinki drzew na ul. Romanowskiej. 
 
4. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów  

na terenie Miasta 
 
 

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

 
- z-ca dyr. Wydziału Edukacji  Jarosław Pawlicki w sprawie: 
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1/   zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych 
Oświaty w Łodzi i nadania statutu; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 

 
2/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, 

części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 117; 
 

- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 
 

3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania 
ulic Milionowej i Sosnowej; 

 
4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Milionowej, Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej  
i Dębowej. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi. Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2 Pani 

Prezydent poleciła – przed skierowaniem pod obrady Rady Miejskiej – dokonanie zmian  

w uzasadnieniu zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas posiedzenia Kolegium. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura Aktywności Miejskiej przedstawienie 

informacji w sprawie dopuszczenia pod głosowanie projektu zgłoszonego do  Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego 2019/2020, dotyczącego poprawy estetyki oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej 

przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. 

 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu. 
 

 

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 
 

1/   rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, 
Laskowej i Rudzkiej; 

 
2/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszarów 
przestrzeni publicznej – projektowanych dróg oraz o rozpoczęciu strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko; 
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3/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza,  
dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego 
przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej; 

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

w sprawach: 
 

4/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Łodzi na części nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oraz 
ogłoszenia wykazu; 

 
5/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Ogniskowej bez numeru będącej w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty 
Mieszkaniowej „ul. Ogniskowa 18”. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektów przedstawionych  

w ppkt. 2.2 i 2.3.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła jego 

przedstawienie na odrębnym spotkaniu. 

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

z właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Rodziny Grohmanów (działki o numerach 

162/14 i 163/17 w obrębie W-24) sposobu zagospodarowania ww. terenu. 

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 5-9 do protokołu. 
 
 
Ad. 3. Informację na temat wycinki drzew na ul. Romanowskiej przedstawił p.o. z-cy 

dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji, nie wyraziła zgody na wycięcie drzew  

i poleciła przedstawienie dokumentacji fotograficznej terenu położonego na zachód  

od obszaru omawianego podczas posiedzenia Kolegium. 

 
  
Informacja stanowi załącznik nr 10 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. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na zarekomendowane 

przez Wydział Dysponowania Mieniem usunięcie drzew. 
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Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Kształtowania Środowiska 

dokonanie ponownej oceny stanu drzewa rosnącego na terenie Przychodni Rejonowej nr 37 

przy ul. Kusocińskiego 140a (robinia akacjowa). 

 
  
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 


