
 
Protokół Nr 14/XI/2018 

 
posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 14 listopada 2018 r. 

 
 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 

stan Komisji   - 7 radnych 
 
obecnych   - 7 radnych 
 
nieobecnych   - 0 radnych 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1  do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
 

Przewodniczący Komisji radny p. Bartosz Domaszewicz. 
 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 13/X/18 z dnia 10 października 2018 r.  

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za 
postój w tej strefie i sposobu ich pobierania - druk nr 336/2018 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta 
Łodzi w 2019 r. - druk nr 335/2018.   

4. Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi za 
okres od 13 grudnia 2017 r. do 14 listopada 2018 r. 

5. Sprawy różne i wniesione. 

 
 



IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz powitał radnych i po stwierdzeniu 
quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
posiedzenie Komisji.  
Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia skrócony o 2 punkty. 

Zmieniony porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 13/X/18 z dnia 10 października 2018 r.  

2. Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi 
za okres od 13 grudnia 2017 r. do 14 listopada 2018 r. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad pkt 1.: Przyj ęcie protokołu nr 13/X/18 z dnia 10 października 2018 r 

Protokół nr 13/X/18 z dnia 10 października 2018 r. został przyjęty jednomyślnie 6 głosami 
„za”.  

Ad pkt 2.: Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej 
w Łodzi za okres od 13 grudnia 2017 r. do 14 listopada 2018 r. 

Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz przedstawił projekt Sprawozdania z prac 
Doraźnej Komisji ds. Transportu.  

Wobec braku uwag Komisja przyjęła przedstawiony projekt: 

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Ad pkt 3.: Sprawy różne i wniesione. 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz podziękował za 
udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 

 
 
Protokół sporządziła         Przewodniczący Komisji 
 
Sylwia Woźniak-Taczała 

 

 Sekretarz Komisji           Bartosz Domaszewicz 

 
 
 
 
 
 


