
DPr-BRM-II.0012.18.17.2019 
Protokół nr 17/X/2019 

 
posiedzenia Komisji Transportu i Ruchu Drogowego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 17 października 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
 
nieobecnych  -   0 radnych   
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołów z dnia 16 maja 2029 r., 30 maja 2019 r., 5 września 2019r.,              
12 września 2019 r. 

2. Informacja Rady Osiedla Nowosolna na temat problemów z infrastrukturą drogową 
oraz komunikacją miejską 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych radnych, oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.  
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołów z dnia 16 maja 2029 r., 30 maja 2019 r., 5 września 
2019r., 12 września 2019 r. 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie protokółów.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” przyj ęła protokoły.  

 

Ad.2 Informacja Rady Osiedla Nowosolna na temat problemów z infrastruktur ą 
drogową oraz komunikacją miejską. 

Przewodniczący Rady Osiedla Nowosolna p. Tomasz Lewandowski poinformował 
Komisje o pilnych sprawach Osiedla, które dotyczyły między innymi: obwodnicy dla Osiedla, 
Budowy ronda w Rynku Nowosolna, remontu ulicy Pomorskiej, bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na terenie osiedla, remonty i budowa chodników, budowa i utwardzenie poboczy 
na ulicach bez chodników, instalowanie spowalniaczy na ulicach z oznakowaniem, 
organizacja ruchu drogowego w Rynku Nowosolna, a także o projektach zgłaszanych do 
Budżetu Obywatelskiego.  

Podczas posiedzenia Komisja obejrzała film ukazujący problemy z infrastrukturą drogową.  

Przewodniczący Rady Osiedla przekazał do protokołu zdjęcia stanu technicznego dróg i 
chodników. Poinformował również, że Rada Osiedla wysłała wiele pism do Prezydenta 
Łodzi, niestety nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Rada Osiedla w dniu 19 września br.,  
wysłała pismo do Prezydenta Miasta Łodzi z prośba o spotkanie. Ponadto przewodniczący 
poinformował, że nikt nie chce z nimi rozmawiać.  

Mieszkańcy Osiedla Nowosolna zgłosili liczne uwagi dotyczące między innymi: organizacji 
ruchu drogowego na Jugosłowiańskiej – Lidl - szkoła, przedszkole, żłobek,  

Komisja zobowiązała się do uszczegółowienia odpowiedzi na temat czterech zadań (chodnik 
Grabińska, chodnik Margaretek, chodnik Peoniowa, Tatarkiewicza- Oliwkowa), dla których 
są zrobione projekty wykonawcze, ponadto Komisja zachęciła do udziału w konsultacjach 
nad przyszłym budżetem obywatelskim. 

Radny p. Tomasz Kacprzak zaapelował aby przeznaczyć środki na remont ulicy 
Tatarkiewicza z uwagi, że ważność projektów wygaśnie. Zwrócił uwagę również, że warto 
porozmawiać o organizacji ruchu przed szkołą, przedszkolem i żłobkiem i spróbować 
wydzielić miejsca postojowe do krótkiego zatrzymania dla rodziców. 

Podczas Komisji padła propozycja ustawienia fotoradaru przy ul. Grabińskiej lub 
wprowadzenia odcinkowej kontroli prędkości. Rada Osiedla została poinformowana przez 
Biuro Inżyniera Miasta, że powinni propozycje zgłosić pisemnie do Inspekcji Transportu 
Drogowego.  
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W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na całym 
osiedlu Rada Osiedla Nowosolna ma spotkać się z przedstawicielami Biura Inżyniera Miasta. 

Komisja podjęła stanowisko, że wystąpi z wnioskiem do Zarządu Dróg i Transportu o dalszą 
realizację remontu ulicy Pomorskiej oraz stworzenie parkingu ogólnodostępnego przy                              
ul. Topolowej. 

Ad 3.Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Makowski poinformował, że kolejne posiedzenie 
Komisji odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
     Aneta Rabenda                                  Krzysztof Makowski 


