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Protokół nr 5/II/17 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 22 lutego 2017 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 11 

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

    - nieobecnych..............2 (usprawiedliwionych) 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołów nr 2/I/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. oraz nr 3/I/17 z dnia 11 
stycznia 2017 r. 

2. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji o utworzenie miejskiego przewoźnika kolejowego „Łódzka Kolej Miejska” 
sp. z o.o. – referuje radny p. Mateusz Walasek. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi nr 13 z 2016 r. - 
referuje radny p. Sebastian Bulak. 

III. Przebieg posiedzenia  

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

Punkt 1.: Przyjęcie protokołów nr 2/I/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. oraz nr 3/I/17 z dnia 
11 stycznia 2017 r. 

Protokoły nr 2/I/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. oraz nr 3/I/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. zostały 
przyjęte jednomyślnie 7 głosami „za”. 

Punkt 2.: Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji o utworzenie miejskiego przewoźnika kolejowego „Łódzka Kolej Miejska” 
sp. z o.o. – referuje radny p. Mateusz Walasek. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.0005.23.62.2016) 

Przewodniczący Komisji  omówił sprawę i przedstawił projekt uchwały RM. 



 2

 

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji o utworzenie 
miejskiego przewoźnika kolejowego „Łódzka Kolej Miejska” sp. z o.o.  - druk BRM nr 
16/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

Punkt 3.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi nr 13 z 2016 r. - 
referuje radny p. Sebastian Bulak. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.23.13.2016) 

Radny p. Sebastian Bulak omówił sprawę i przedstawił projekt uchwały RM. 

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 13 z 2016 r.- 
druk BRM nr 32/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 
 

 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

 
Bartosz Domaszewicz 

 


