
 
DPr-BRM-I.0012.18.27.2019 
 

Protokół nr 27/III/2019 
 

posiedzenia Komisji Transportu i Ruchu Drogowego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 14 maja 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -  7 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
 
nieobecnych  -   1 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk nr 73/2020. 

2. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019  
– druk nr 74/2020. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzył posiedzenie Komisji. Zaproponował aby punkt 3 przenieść jako punkt 2, czy są 
uwagi do porządku posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” 
przyjęła porządek posiedzenia.  



Ad.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk nr 73/2020 

Sprawozdanie z wykonania przedstawiła p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich oraz p. Maciej Sobieraj z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu oraz Prezes 
MPK sp. z o.o. p. Zbigniew Papierski. 

Pytań nie zgłoszono 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi. 

Komisja w głosowaniu: 3 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się” 
zaopiniowała pozytywnie druk nr 73/2020.  

Ad.2. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019  
– druk nr 74/2020. 

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawił p. Krzysztof Malecha. 

Pytań nie zgłoszono 

Komisja przyjęła do wiadomości Informację o stanie mienia komunalnego za okres 
01.01.2019 – 31.12.2019 – druk nr 74/2020. 

Ad.3. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poinformował, że kolejne posiedzenie 
Komisji odbędzie się 28 maja o godz. 13.00 w Dużej Sali Obrad. Ponadto  poprosił o 
przygotowanie informacji na temat: inwestycji rowerowej oraz prośbę do ZDiT o 
przygotowanie takich  informacji.  

Radny p. Mateusz Walasek: „zapytał o ul. Zgierską przy targowisku Dolna Ceglana, tam 
jest wydzielenie od środka, jeśli tam są drogi rowerowe budowane, to wydzielenie powinno 
być od skraju”. 

Kierownik Biura In żyniera Miasta p. Janusz Maciaszek: „dlatego, że zostanie wyłączona  
sygnalizacja świetlna i stąd jest takie ustawienie”. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: „poprosił z-ce dyrektora ZDiT o 
przygotowanie się do dyskusji dotyczącej buspasów. Dyskusja odbędzie się na posiedzeniu w 
dniu 28 maja br.”. 

Radny p. Tomasz Kacprzak: „pan pytanie: na odcinku Rokicińskiej pomiędzy ulicą 
Wałową a przystankiem tramwajowym Rokicińska- Maszynowa jeżdżą rowerami, czy na tym 
odcinku dość krótkim można zamontować barierkę , może żywopłot?” 

Radny p. Tomasz Kacprzak pytanie do ZIM: „czy Pani coś wie  na temat  sprawy 
dotyczącej przystani motocyklowej przy stadionie żużlowym?” 

Pani Agnieszka Kowalewska – Wójcik dyrektor ZIM: „była zlecona  koncepcja i nie 
widzę żadnego powodu, aby tego nie realizować. Sprawą tą zajmuje się pan dyrektor Andrzej 
Mikołajewski”. 

Radny p. Tomasz Kacprzak: „prośba do Wydziału Gospodarki Komunalnej i do Biura 
Architekta Miasta: czy można oczyścić jezdnie z piachu po zimie? Na ulicy Pienistej znajduje 
się również piach z budowy, proszę o interwencję służb miejskich, bo inwestycje się toczą i 



my musimy dbać , aby w mieście był ład i porządek, tę sprawę należy omówić z 
Komendantem Policji Miejskiej”. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: „tylko policja może ukarać mandatami  
wóz wyjeżdżający z budowy. Na ostatniej Komisji mówiliśmy, że powołamy Zespół, który 
ma wypracować zasady dbałości o porządek w mieście”. 

Kierownik Biura In żyniera Miasta p. Janusz Maciaszek: „bardzo proszę aby na Komisję 
Ładu  wysłać  zaproszenie do  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: „ja zwrócę się do Policji Miejskiej,  
poproszę wsparcie i o interwencję w tym zakresie”.  

Pan Maciej Sobieraj z-ca dyr. ZDiT: „wesprzemy to , postaramy się  powysyłać  pisma do 
inwestorów, aby te pojazdy wyjeżdżały czyste i nie zaśmiecały ulic”.   

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Komisji  

  Aneta Rabenda                       Krzysztof Makowski 

 

 

 

 

 
 


