
Protokół Nr 68/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 13 listopada 2020 r. w godzinach: 1405 – 1525 

w formie wideokonferencji 
 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Adam Pustelnik      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

4. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 

5. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

6. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

7. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

8. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

9. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 

10. Michał Fisiak       –  p.o. Dyrektora Departamentu Finansów Publicznych 

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

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

                                                           Społecznych 

13. Mariusz Mieszek     –  p.o. Dyrektora Biura Organizacji Urzędu 

14. Katarzyna Kowalska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

                                                           Projektami 

15. Ewa Jasińska     –  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

16. Małgorzata Wojtczak    –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

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/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Wierzbowej 44, 44a i 46; 
 
 2/  ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi; 
 
 3/  przyjęcia działań wspierających zdrowie pn. „Gabinet Promocji Zdrowia 

Intymnego 24h dla mieszkańców Łodzi”; 
 
 4/  autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej  

uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację zadań w zakresie 



rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi (Druk  
Nr 254/2020 Projekt z dnia 2 listopada 2020 r.). 

 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

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

zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandra 

41, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej 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 lub z udziałem w prawie własności gruntu  

oraz ogłoszenia ich wykazów; 

 

3/ skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 44A. 

 

3. Informacja w sprawie projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla miasta Łodzi. 

 

4. Informacja dotycząca wycinki drzew na obiektach administrowanych przez 

MOSiR w Łodzi. 

 

5. Informacja dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przystąpienia Miasta Łodzi do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu  

i energii”. 

 

6. Informacja ustna dotycząca zamiaru usunięcia drzew rosnących przy  

ul. Czorsztyńskiej, kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Aneta Tomczak w sprawie: 
 

1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Wierzbowej 44, 44a i 46; 

 
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 
 

2/ ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi;
  

– z-ca dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Iwona Iwanicka w sprawie: 
 

3/ przyjęcia działań wspierających zdrowie pn. „Gabinet Promocji Zdrowia 
Intymnego 24h dla mieszkańców Łodzi”; 

  
– z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Rydzewski w sprawie: 
   
 4/  autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej  

uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację zadań w zakresie 



rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi (Druk  
Nr 254/2020 Projekt z dnia 2 listopada 2020 r.).  

  

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.3., odnośnie do 

którego Pani Prezydent poleciła – po przeanalizowaniu kosztów realizacji planowanego 

przedsięwzięcia – ponowne przedstawienie ww. projektu na odrębnym spotkaniu w dniu  

16 listopada br. 

  

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu. 

 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

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

w sprawach: 
   

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

zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandra 

41, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej 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 lub z udziałem w prawie własności gruntu  

oraz ogłoszenia ich wykazów; 

 

3/ skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 44A. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 5-7 do protokołu. 

 

Ad. 3. Informację w sprawie projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

miasta Łodzi przedstawił dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał 

Baryła. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 4. Informację dotyczącą wycinki drzew na obiektach administrowanych przez 

MOSiR w Łodzi przedstawiła z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Iwona Safjanowska. 



 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 

drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 5. Informację dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przystąpienia Miasta Łodzi do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu  

i energii” przedstawił dyr. Departamentu Ekologii i Klimatu Maciej Riemer. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 6. Informację ustną dotyczącą zamiaru usunięcia drzew rosnących przy  

ul. Czorsztyńskiej, kolidujących z realizowaną inwestycją przedstawił p.o. z-cy 

dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i poleciła – w związku z zamiarem 

usunięcia drzew rosnących przy ul. Czorsztyńskiej –  poinformowanie wnioskodawców  

o konieczności uzyskania pisemnej zgody mieszkańców tego rejonu na wycięcie drzew  

oraz rozważenie możliwości obciążenia wnioskodawców kosztami wycinki. 

 

  

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 


