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Protokół Nr 56/X/2021 

posiedzenia Komisji Transportu i Ruchu Drogowego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 grudnia 2021 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 2 grudnia 2021 r.  

3. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego w Łodzi – druk nr 319/2021. 

4. 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 zaproponował, aby w punkcie 4a wprowadzić projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 



przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni 

publicznej - projektowanych dróg – druk nr 314/2021, a w punkcie 4 b Autopoprawkę do 

projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 299/2021. 

 

Komisja w głosowaniu: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów i „wstrzymujących się” – 0 

głosów przyjęła porządek posiedzenia rozszerzając go o punkt 4 a i 4 b.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z dnia 2 grudnia 2021 r.  

3. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego w Łodzi – druk nr 319/2021. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

4a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym 

określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg – druk nr 314/2021. 

4b. Rozpatrzenie Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 

2022 rok – druk nr 299/2021. 

 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z dnia 2 grudnia 2021 r.  

 

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

braku uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z dnia 2 grudnia 2021 r. 

 

Komisja przez aklamację przyjęła protokół z dnia 2 grudnia 2021 r.  

 

Ad.3 Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 319/2021. 

Pan Maciej Sobieraj z-ca Dyrektora ZDiT – przedstawił autopoprawkę do projektu druk nr 

319/2021 roku. 

Radny p. Sebastian Bulak: „jeżeli autopoprawka zakłada wprowadzenie tych podwyżek 14 

dni od opublikowania, nie wcześniej niż od 1 lutego, to nie trzeba wystąpić o nowe opinie 

związków zawodowych?”. 

Pan Maciej Sobieraj z-ca Dyrektora ZDiT; „w opinii naszego prawnika, my wystąpiliśmy do 

Związków Zawodowych dla autopoprawki, mamy opinie z OPZZ, które dotarły przed 

autopoprawką, natomiast forum związków zawodowych przesłała nam opinie już po 

dostarczeniu im autopoprawki i podobnie będzie z Solidarnością”.    

Radny p. Sebastian Bulak: „a przy poprzednim projekcie uchwały zebraliśmy komplet tych 

opinii?”. 

Pan Maciej Sobieraj z-ca Dyrektora ZDiT: „czekamy na opinie Solidarności, została do nich 

złożona uchwała i autopoprawka”.  

Radny p. Sebastian Bulak: „jakie są opinie pozytywne, negatywne?”. 



Pan Maciej Sobieraj z-ca Dyrektora ZDiT: „OPZZ należy się spodziewać, że będą 

negatywne, bądź neutralne. Do autopoprawki ze strony OPZZ jest pozytywna”.  

Radny p. Sebastian Bulak: „proszę przesłać mi przed sesja te opinie”.  

Pan Maciej Sobieraj z-ca Dyrektora ZDiT: „jak tylko będą zostaną dostarczone do Biura 

Rady Miejskiej”.  

Radny p. Sebastian Bulak: „od kiedy obowiązywał wydłużony czas biletów”.  

Pan Maciej Sobieraj z-ca Dyrektora ZDiT: „chyba 2018 rok, pierwotnie wydłużanie biletów 

było w lipcu 2013 roku do grudnia 2015, kiedy remontowana była trasa WZ i póxniej na 

przełomie września i października 2018 roku została wprowadzona uchwała i zasady 

obowiązują do dziś ”.  

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. 

projekt uchwały. 

 

Komisja w głosowaniu: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 2 głosy i „wstrzymujących się” – 0 

głosów - wydała opinię pozytywną pod warunkiem uzyskania do czasu sesji Rady Miejskiej 

opinii Związków Zawodowych. 

 

Ad. 4 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie 

dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg – druk nr 

314/2021. 

 

Pani Magdalena Talar – Wiśniewska Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

przedstawiła radnym projekt uchwały, którego druk nr 314/2021 stanowi załącznik do 

protokołu.  

Radny p. Tomasz Kacprzak: „ 

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. 

projekt uchwały. 

Komisja w głosowaniu: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów i „wstrzymujących się” – 0 

głosów wydała opinię pozytywną. 

 

4b. Rozpatrzenie Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 

2022 rok – druk nr 299/2021. 

 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski przedstawił radnym Autopoprawkę do 

projektu budżetu miasta Łodzi na 2022 rok. Druk nr 299/2021 stanowi załącznik do protokołu.   

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. 

projekt uchwały. 

Komisja w głosowaniu: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 1 głos i „wstrzymujących się” – 0 głosów 

wydała opinię pozytywną. 

 



Ad.4 Sprawy różne i wniesione  

 

W sprawach różnych i wniesionych Przewodniczący poinformował o pismach, które 

wpłynęły do Komisji. Informacja Wydziału Gospodarki Komunalnej dotycząca remontów  

nawierzchni utwardzonych na terenach będących we władaniu WGK, odpowiedź Zarządu Dróg 

i Transportu w sprawie sygnalizacji świetlnej ba ul. Gdańskiej i Legionów oraz pismo                             

w sprawie nieprawidłowości nawierzchni na ul. Sołeckiej i Gerberowej. Na zakończenie 

Przewodniczący życzył wszystkim zdrowych i wesołych Świąt.   

 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji  

 

Aneta Rabenda         Krzysztof Makowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


