
Protokół nr 1/I/16  

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 14 stycznia 2016 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 9 

    - obecnych................. 8 

    - nieobecnych............ 1 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Miejskiej  

2. Wybór przewodniczącego Komisji 

a) zgłaszanie kandydatów 

b) głosowanie 

3. Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Komisji 

4. Wybór wiceprzewodniczących Komisji 

a) zgłaszanie kandydatów 

b) głosowanie 

5. Sprawy różne i wniesione 

III.  Przebieg posiedzenia  

Punkt 1.: Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Pierwsze posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi 
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Tomasz Kacprzak. Radni przyjęli 
proponowany porządek posiedzenia.  

Punkt 2.: Wybór przewodniczącego Komisji 



 Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zwrócił 
się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji. 

Radny p. Mateusz Walasek zgłosił kandydaturę radnego p. Bartosza Domaszewicza. 
Poinformował, że p. Domaszewicz pełnił już funkcję przewodniczącego tejże Komisji 
i posiada doświadczenie w tym zakresie. Od wielu lat jest zaangażowany w działania 
dotyczące transportu, zwłaszcza transportu zbiorowego i rowerowego.  

Ponieważ nie było zgłoszeń do dyskusji ani dodatkowych pytań, Prowadzący zwrócił 
się z pytaniem, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz wyraził zgodę na kandydowanie.  

Wobec powyższego Prowadzący zaproponował zaopiniowanie kandydatury Bartosza 
Domaszewicza na funkcje przewodniczącego:  

Za powołaniem głosowało 7 radnych,  

przeciw  0,  

wstrzymało się  1. 

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Komisji , który podziękował radnym za wybór 
i zaufanie.  

Punkt 3.: Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Komisji 

Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz zgłosił wniosek, aby liczba 
wiceprzewodniczących liczyła 2 osoby.  

Za ustaleniem 2 wiceprzewodniczących głosowało 7 radnych, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

 

Punkt 4.: Wybór wiceprzewodniczących Komisji.  

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość radny p. Marcin Zalewski zgłosił 
kandydaturę na wiceprzewodniczącego Komisji w osobie radnego p. Kamila Jeziorskiego. 
Poinformował, że p. Kamil Jeziorski posiada już doświadczenie w tym zakresie i stanowi 
merytoryczne wsparcie w pracach Komisji.  

Radny p. Kamil Jeziorski  wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wynik głosowania: „za” – 6, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  

Radny nie brał udziału w głosowaniu.  

Przewodniczący Komisji  poinformował, że podczas kolejnego posiedzenia zostanie 
uzupełniony skład prezydium o drugiego wiceprzewodniczącego. 

Punkt 7.: Sprawy różne i wniesione 

Przewodniczący Komisji poinformował, że rozpoczęły się spotkania konsultacyjne, które 
odbywają się w ramach II Etapu Konsultacji Społecznych. Zaproponował, aby członkowie 
Komisji zapewnili obecność jednego radnego z Komisji na każdym spotkaniu, który następnie 
przedstawi wyniki spotkania podczas posiedzenia.  

 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie.  



 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

Bartosz Domaszewicz 
 


