
 

Protokół nr 20/XI/15  

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 26 listopada 2015 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

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

    - obecnych................. 9 

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

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 do nin. protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 269/2015. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 – druk nr 270/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania 
– druk nr 275/2015.  

4. Przyjęcie projektu sprawozdania z prac Doraźnej Komisji ds. Transportu. 

5. Przyjęcie protokołu nr 17/IX/2015. 

6. Sprawy różne i wniesione. 

III.  Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz. Radni przyjęli 
zaproponowany porządek posiedzenia poszerzony o 1 punkt. 

Zmieniony porządek: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2016 rok – druk nr 269/2015. 



2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 – druk nr 270/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania – druk nr 
275/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich 
pobierania – druk BRM nr 190/2015.   

5. Przyjęcie projektu sprawozdania z prac Doraźnej Komisji ds. Transportu. 

6. Przyjęcie protokołu nr 17/IX/2015. 

7. Sprawy różne i wniesione. 

 

Punkt 1.: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 269/2015. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przedstawił największe pozycje dotyczące 
merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Nita przedstawił dochody i wydatki 
Zarządu Dróg i Transportu. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 
rok – druk nr 269/2015 – w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Wynik głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 2 głosy. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Punkt 2.: Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 – druk nr 270/2015. 

 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 – druk nr 270/2015. 

Wynik głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”– 2 głosy. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Punkt 3.:Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania – 
druk nr 275/2015.  

Zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny przedstawił projekt 
uchwały. 

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 
Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania – druk nr 275/2015.  



Wynik głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

W wyniku głosowania nie wydano opinii. 

 

Punkt 4.: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie 
i sposobu ich pobierania – druk BRM nr 190/2015.  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak przedstawił projekt uchwały. 

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający 
uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania 
– druk BRM nr 190/2015.  

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

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

 

Punkt 3.: Sprawy różne i wniesione. 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie.  

 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

 

 

          Bartosz Domaszewicz 
 
 


