
Protokół nr 22/XI/16  

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 16 listopada 2016 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

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

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

    - nieobecnych............ 2 

 

2. Zaproszeni goście – według listy. 

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 19 z 29 września oraz nr 20 z 18 października 2016 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Miasto Łódź – druk nr 297/2016. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 
na terenie miasta Łodzi w 2017 roku – druk nr 296/2016. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
w Łodzi – druk BRM nr 152/2016. 

5. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji pt.: Przebudujmy zlikwidowaną łódzką bocznicę „Kolej Scheiblera” na kolej 
miejską. – referuje radny p. Bartosz Domaszewicz. 

6. Sprawy różne i wniesione. 

 

III.  Przebieg posiedzenia  

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



Ad 1.: Przyjęcie protokołu nr 19 z 29 września oraz nr 20 z 18 października 2016 r. 

Protokoły nr 19/IX/16 z 29 września oraz nr 20/X/16 z 18 października 2016 r. zostały 
przyjęte jednomyślnie 4 głosami „za”. 

Ad 2.: Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto Łódź – druk nr 297/2016. 

Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Ad 3.: Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie 
miasta Łodzi w 2017 roku – druk nr 296/2016. 

Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Ad 4.: Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
w Łodzi – druk BRM nr 152/2016. 

Radny p. Marcin Zalewski przedstawił projekt uchwały. 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji  zaproponował przyjęcie zaproponowanego 
projektu uchwały Rady Miejskiej. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” 
– 1 głos. 

Ad 5.: Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji pt.: Przebudujmy zlikwidowaną łódzką bocznicę „Kolej Scheiblera” na kolej 
miejską. – referuje radny p. Bartosz Domaszewicz. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.0005.23.48.2016) 

Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt uchwały w sprawie petycji – druk BRM nr 
171/2016. 

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

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

 
Ad 6.: 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 
 


