
Protokół nr 11/V/16  

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 11 maja 2016 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 9 

    - obecnych................. 6 

    - nieobecnych............ 3 (usprawiedliwionych) 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2  do nin. protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk Nr 110/2016 
z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 4 z 2016 r.  

3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia „Zielony Rynek” 
o zaniechanie projektowanych zmian w komunikacji miejskiej w projekcie 
pn. „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego Łodzi 2020”. 

4. Sprawy różne i wniesione. 

III Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz. Radni przyjęli 
zaproponowany porządek. 

 

Punkt nr 1.: Przyj ęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia 
opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk Nr 
110/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny przedstawił ww. 
projekt uchwały.  
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 



Punkt nr 2.: Przyj ęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 4 
z 2016 r.  

Wobec braku pytań Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ww. skargi – druk BRM nr 69/2016. 

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

Punkt nr 3.: Przyj ęcie projektu uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia „Zielony 
Rynek” o zaniechanie projektowanych zmian w komunikacji miejskiej w projekcie 
pn. „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego Łodzi 2020”- druk BRM nr 
70/2016. 

Wobec braku pytań Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ww. petycji. 

Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Punkt nr 4.: Sprawy różne i wniesione. 

W punkcie sprawy różne i wniesione przewodniczący poinformował o pismach, które 
wpłynęły do Komisji. 

 

 

 
 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała              Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

 

Bartosz Domaszewicz 
 
 
 


