
Posiedzenie nr 1 
Doraźna Komisja ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 
19 grudnia 2016 r. 

 
 

1. Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi otworzył 
przewodniczący Rady Miejskiej, p. Tomasz Kacprzak. 

2. Wybrano przewodniczącego Komisji w osobie radnego p. Bartosza Domaszewicza 

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

 Kandydat nie brał udziału w głosowaniu. 

3. Określono liczbę wiceprzewodniczących Komisji. Zaproponowano, aby tę funkcję 
pełniło 2 radnych. 

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

4. Wybrano wiceprzewodniczących Komisji: 

Wiceprzewodniczący Komisji – p. radny Kamil Jeziorski. 

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

Kandydat nie brał udziału w głosowaniu. 

Wiceprzewodniczący Komisji - p. radny Maciej Rakowski. 

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

Kandydat nie brał udziału w głosowaniu. 

5. Komisja wysłuchała informacji w sprawie wyznaczenia pasów rowerowych na ulicach 
Łodzi. 

6. Komisja wysłuchała informacji z przebiegu zmiany w siatce połączeń komunikacji 
zbiorowej. 

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi 
na rok 2018 – druk nr 421/2017  oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2040 – druk nr 422/2016 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji. 

W wyniku dyskusji Komisja przyj ęła 3 wnioski do bud żetu miasta Łodzi na 2018 rok: 

1. Uwzgl ędnienie w bud żecie na rok 2018 środków zwi ązanych z budow ą ronda 
Okólna.  

2. Zwiększenie środków do kwoty 15 mln. zł bud żetu na przebudow ę dróg 
rowerowych na terenie miasta Łodzi.  

3.  Rozpocz ęcie inwestycji na ul. Li ściastej w roku 2018. 



Opinia pozytywna:  „za” - 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 2 głosy. 

 
 

Osoba odpowiedzialna: Sylwia Woźniak-Taczała 
                          Data sporządzenia: 20.12.2017 r. 


