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Protokół Nr 51/X/2021 

posiedzenia Komisji Transportu i Ruchu Drogowego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

posiedzenie wyjazdowe, które odbyło się w Centrum Sterowania Ruchem 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  8 radnych 

obecnych   -  8 radnych 

nieobecnych   -    0 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 14 października 2021 r.  

3. Informacja na temat działania Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w Łodzi 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych radnych i zaproszonych 

gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad i 

podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia przez aklamację. 



 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z dnia 14 października 2021 r. 

 

Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad 3. Informacja na temat działania Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem                   

w Łodzi. 

 

Pan Tomasz Grzegorczyk z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu oraz Kierownik 

Zespołu Oddziału Sterowania Ruchem przedstawili radnym prezentację systemu sterowania 

ruchem. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

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

wpłynęło pismo od LDZ Zmotoryzowani dotyczące obniżenia o 25% cen migawek na pojazdy 

MPK oraz na pismo z Wydziału ds. Zarządzania Projektami zawierające odpowiedź na temat 

budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Traktorowej i Łubinowej. Poinformował 

również, że w dniu 10 listopada obędzie się kolejne wyjazdowe posiedzenie Komisji podczas, 

którego Komisja zapozna się z informacją na temat budowy podziemnej ulicy Hasa w Nowym 

Centrum Łodzi, stan realizacji projektu. 

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.  

 

 

Protokół sporządziła            Przewodniczący Komisji  

Aneta Rabenda                 Krzysztof Makowski 

      

 

 

 


