
Protokół nr 1/XII/16  

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 27 grudnia 2016 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 8 

    - obecnych................. 6 

    - nieobecnych............ 2 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego 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.  



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. Poinformował, że pełnił 
już funkcję przewodniczącego tejże Komisji w dwóch poprzednich okresach.  

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

Za powołaniem głosowało 4 radnych,  

przeciw  0,  

wstrzymało się  0 

Radny p. Bartosz Domaszewicz nie brał udziału w głosowaniu.  

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 5 radnych, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Punkt 4.: Wybór wiceprzewodniczących Komisji.  

Radny p. Marcin Zalewski zaproponował, aby wybór wiceprzewodniczących Komisji odbył 
się na kolejnym posiedzeniu. 

Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 
0 głosów. 

Punkt 7.: Sprawy różne i wniesione. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że przez pierwszy kwartał na każdym posiedzeniu, 
jako stały punkt będzie punkt dotyczący projektowanych rozwiązań komunikacyjnych i 
transportowych w 8 obszarach rewitalizacji, ponieważ już są na etapie PFU, następnie będą 
ogłaszane postępowania przetargowe, to jest ostatnia chwila, żeby zobaczyć, co jest 
projektowane w obszarze transportowym w każdym obszarze.  

Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zaproponowała omówić po 2 obszary na posiedzenie. 

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

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

Bartosz Domaszewicz 
 


