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posiedzenia Komisji Transportu i Ruchu Drogowego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 17 października 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
 
nieobecnych  -   0 radnych   
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Ocena infrastruktury rowerowej na dzielnicy Widzew. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.  
 



 2

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Ocena infrastruktury rowerowej na dzielnicy Widzew. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski wyjaśnił, że wyjazdowa forma 
dzisiejszego posiedzenia Komisji, podczas którego radni na rowerach będą przemierzać 
wyznaczoną trasę,  ma miejsce na wniosek prezesa Fundacji Fenomen p. Huberta 
Barańskiego. Jest to pierwsze tego rodzaju posiedzenie. Kolejne posiedzenie o takim 
charakterze odbędzie się wiosną i radni zapoznają się wówczas  z infrastrukturą rowerową 
dzielnicy Bałuty.  
 
Prezes Fundacji Fenomen p. Hubert Barański podziękował za umożliwienie tego 
spotkania. Wyjaśnił, że pokonanie wyznaczonej trasy umożliwi radnym dostrzec wszystko, co 
występuje w infrastrukturze rowerowej w Łodzi – co jest, czego brakuje, co powstaje nowego 
np. z pominięciem potrzeb rowerzystów.  
 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski dodał, że w posiedzeniu uczestniczą 
przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich, Biura Inżyniera Miasta oraz Zarządu Dróg  
i Transportu tj. komórek odpowiedzialnych m.in. za inwestycje związane ze ścieżkami 
rowerowymi. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do radnych o ocenę również infrastruktury 
MPK podczas pokonywania trasy rowerowej.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zauważył, że zaproponowana trasa obejmuje jedynie część 
dzielnicy Widzew - bez Starego Widzewa, Olechowa-Janowa, Stoków i Sikawy, gdzie 
również warto wybrać się na rowerach.  
 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski odpowiedział, że przyjmuje zgłoszoną 
propozycję. Takie posiedzenie również odbędzie się, jeżeli będzie tylko wola radnych w tym 
zakresie.  
 
 
Wydruk wyznaczonej trasy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad pkt 4 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Spraw nie zgłoszono. 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska           Krzysztof Makowski 


