
Protokół nr 3/I/17 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 11 stycznia 2017 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 11 

    - obecnych................. 11 

    - nieobecnych............ 0 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi nr 12 z 2016 r. - 
referuje radny p. Maciej Rakowski. 

2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 13 z 2016 r.  

3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia petycji.  

III.  Przebieg posiedzenia  

Punkt 1.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi nr 12 z 2016 r. - 
referuje radny p. Maciej Rakowski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.23.12.2016) 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku pytań Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 12 z 2016 r.- druk BRM nr 3/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 

Punkt 2.: Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 13 
z 2016 r.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.23.13.2016) 

Przewodniczący Komisji omówił sprawę i przedstawił projekt uchwały. 



Wobec braku pytań Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi nr 13 z 2016 r. - druk BRM nr 2/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 

Punkt 3.: Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia petycji.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.0005.23.62.2016) 

Przewodniczący Komisji omówił sprawę i przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku pytań Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia petycji z 2016 r.- druk BRM nr 9/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 

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

 

 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

 
Bartosz Domaszewicz 

 
 


