
Protokół nr 14/VII/16  

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 6 lipca 2016 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 8 

    - obecnych................. 8 

    - nieobecnych............ 0 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 2 czerwca 2016 r. 

2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 5 z 2016 r.  

3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 6 z 2016 r. 

4. Sprawy różne i wniesione. 

III.  Przebieg posiedzenia  

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

 

Punkt 1.: Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 2 czerwca 2016 r. 

Protokół nr 13/VI/16 z 2 czerwca 2016 r. został przyjęty jednomyślnie 8 głosami „za”. 

Punkt 2.: Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 5 z 2016 

Wobec braku pytań Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
nr 5 z 2016 r. – druk BRM nr 104/2016: 

Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Skargę przyjął do rozpatrzenia Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz. 

 



Punkt 3.: Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 6 z 2016 

Wobec braku pytań Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
nr 6 z 2016 r. – druk BRM nr 105/2016: 

Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Skargę przyjął do rozpatrzenia radny p. Mateusz Walasek. 

Punkt 4.: Sprawy różne i wniesione. 

P.o. kierownika Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta 
p. Janusz Maciaszek poinformował, że otrzymuje wiele zgłoszeń od mieszkańców posesji 
zlokalizowanych wokół autostrady (przy Nowosolnej), którzy zarzucają Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, że nie wykonała ekranów akustycznych (dźwiękochłonnych).  

Radny p. Mateusz Walasek zaproponował skontaktować się z Wydziałem Ochrony 
Środowiska, gdyż w tym Wydziale jest opracowywany Miejski Plan Walki z Hałasem.  

Po krótkiej dyskusji Komisja postanowiła poczekać na przeprowadzenie przez GDDKiA 
pomiaru hałasu, do którego jest zobowiązana w ciągu 3 m-cy. 

Przewodniczący Komisji  poinformował o pismach, które wpłynęły do wiadomości Komisji:  

- pismo EL00000 dot. reklam na rowerze publicznym, 

- pismo Kancelarii Prawnej z prośbą o udzielenie informacji (dot. UBER), 

- pismo mieszkańców ul. Wróblewskiego (na kolejne posiedzenie),  

- pismo dot. biletu rodzinnego – (dyskusja jesienią) 

- pismo rodziców dot. anulowania opłaty dodatkowej za przejazd dzieci w Dzień Dziecka 
(dyskusja ws. pakietu biletowego), 

- pismo ws. skargi nr 4 z 2016 r. 

- pismo ZZ „Recontra” – na kolejne posiedzenie,  

- pismo dot. linii autobusowej 62A 

  

 

Protokół  sporządziła:  

Sylwia Woźniak-Taczała              Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

Bartosz Domaszewicz 


