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Protokół Nr 59/III/2022 

posiedzenia Komisji Transportu i Ruchu Drogowego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 1 marca 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  8 radnych 

obecnych   -  8 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia dla radnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia dla gości stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 3 lutego  2022 r. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Łodzi na 2022 rok – druk nr 42/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 43/2022. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych on-line radnych 

i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad. pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał czy są uwagi to zaproponowanego 

porządku posiedzenia, wobec braku uwag poddał pod głosowanie. 

 

Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia.  

 



Ad.pkt.2. Przyjęcie protokołu z dnia 3 lutego  2022 r. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał czy są uwagi to protokołu wobec  

braku uwag poddał pod głosowanie. 

 

Komisja przez aklamację przyjęła protokół z dnia 3 lutego 2022 r.  

 

Ad.pkt.3.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 42/2022. 

 

Pani Małgorzata Wojtczak dyrektor Wydziału Budżetu przedstawiła projekt uchwały, 

którego druk nr 42/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztofa Makowski poprosił o przesłanie wykazu zadań do 

realizacji przez Zarząd Dróg i Transportu w ramach I przetargu. 

Sławomir Niżnikowski Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji w Zarządzie Dróg i 

Transportu powiedział, że dziś taki wykaz zostanie przesłany.  

Wobec braku dalszych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” 

– wydała opinie pozytywną.  

 

Ad.pkt.4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 

43/2022. 

 

Pani Małgorzata Wojtczak dyrektor Wydziału Budżetu przedstawiła projekt uchwały, 

którego druk nr 43/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

Wobec braku dalszych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” 

– wydała opinie pozytywną.  

 

Ad.pkt.5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach Przewodniczący poinformował, że do Komisji 

wpłynęły następujące pisma: pismo w sprawie udzielenia informacji o dalszych losach projektu 

usytuowania przystanków autobusowych linii 87 przy zbiegu ulic Tamka – Telefoniczna oraz 

pismo w sprawie braku komunikacji zastępczej za zawieszoną linię 11 B. Oba pisma zostaną 

skierowane do Zarządu Dróg i Transportu. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

Aneta Rabenda       Krzysztof  Makowski  

   



 

 

 

 


