
Protokół nr 18/IX/16  

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 21 września 2016 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

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

    - obecnych................. 7 

    - nieobecnych............ 1 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 16 z 8 września 2016 r.  

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 7 z 2016 r. –- 
referuje radna p. Urszula Niziołek-Janiak. 

3. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 8 z 2016 r. - referuje radny p. Maciej Rakowski.  

4. Sprawy różne i wniesione. 

III.  Przebieg posiedzenia  

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

Ad 1.: Przyjęcie protokołu nr 16 z 8 września 2016 r.  

Protokół nr 16/IX/16 z 8 września 2016 r. został przyjęty jednomyślnie 6 głosami „za”. 

Ad 2.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 7 
z 2016r. –- referuje radna p. Urszula Niziołek-Janiak. 

Komisja omówiła skargę nr 7.  
W trakcie dyskusji Komisja uznała, że omawiana sprawa nie jest skargą w rozumieniu art. 
227 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż składające kolejne pismo do Wojewody 
Łódzkiego wyraźnie zaznaczyły, że pierwsze pismo nie było skargą jedynie prośbą o pomoc. 



Ad 3.: Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 8 z 2016 r. - referuje radny p. Maciej Rakowski.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że wobec braku dodatkowych informacji do  
sprawy, skarga zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu.  

 

Ad 4.: Sprawy różne i wniesione. 

W punkcie sprawy różne i wniesione przewodniczący poinformował o sprawach, które 
znajdują się w Komisji. 

 

 

 

Protokół  sporządziła:  

Sylwia Woźniak-Taczała              Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

Bartosz Domaszewicz 
 


