
Protokół Nr 5/II/2018 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu 
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 7 marca 2018 r. 

 
 
 
 

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 stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
 

Przewodniczący Komisji radny p. Bartosz Domaszewicz. 
 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 1 
z 2018 r.  

2. Sprawy różne i wniesione. 

 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz powitał radnych, zaproszonych gości 
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzył posiedzenie Komisji.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 
Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.  



 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi nr 1 z 2018 r.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.20.1.2018) 

 
Przewodniczący Komisji radny p. Bartosz Domaszewicz poinformował, że projekt 
uchwały został przesłany radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały – druk BRM nr 26/2018: 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  projekt przyjęła. 
 
Uwag nie zgłoszono. 

Skargę do rozpatrzenia otrzymał radny p. Maciej Rakowski. 

 
Ad pkt 2 - Sprawy różne i wniesione. 

 
Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz: poinformował, że skargę nr 2 z 2018 r., 
która wpłynęła w dniu posiedzenia Komisji otrzymał do rozpatrzenia radny p. Kamil 
Jeziorski. 
 
Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
 
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 

 
 


