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Protokół nr 13/VIII/17 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 30 sierpnia 2017 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

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

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

    - nieobecnych..............2 (nieusprawiedliwionych: p. Łukasz Magin,  

p. Urszula Niziołek_Janiak) 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołów nr 4/II/17 z dnia 17 i 20 lutego 2017 r., nr 8/IV/17 z dnia 
4 kwietnia 2017 r., nr 9/IV/17 z dnia 13 i 20 kwietnia 2017 r., nr 10/V/17 z dnia 
8 maja 2017 r. oraz nr 11/V/17 z dnia 18 maja 2017 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
w Łodzi – druk nr 187/2017. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podtrzymania stanowiska 
dotyczącego skargi nr 13 z 2016 r. 

4. Sprawy różne i wniesione.  

III. Przebieg posiedzenia  

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

 

Punkt 1.: Przyjęcie protokołów nr 4/II/17 z dnia 17 i 20 lutego 2017 r., nr 8/IV/17 z dnia 
4 kwietnia 2017 r., nr 9/IV/17 z dnia 13 i 20 kwietnia 2017 r., nr 10/V/17 z dnia 8 maja 
2017 r. oraz nr 11/V/17 z dnia 18 maja 2017 r. 

Protokoły nr 4/II/17 z dnia 17 i 20 lutego 2017 r., nr 8/IV/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., nr 
9/IV/17 z dnia 13 i 20 kwietnia 2017 r., nr 10/V/17 z dnia 8 maja 2017 r. oraz nr 11/V/17 z 
dnia 18 maja 2017 r. zostały przyjęte jednomyślnie 5 głosami „za”. 
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Punkt 2.: Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego w Łodzi – druk nr 187/2017. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – 
druk nr 187/2017. 

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

Punkt 3.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podtrzymania 
stanowiska dotyczącego skargi nr 13 z 2016 r. 

Komisja omówiła i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podtrzymania stanowiska dotyczącego skargi nr 13 z 2016 r. – druk nr 160/2017. 

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

 
Punkt 4.: Sprawy różne i wniesione 

W punkcie sprawy różne i wniesione przewodniczący poinformował o pismach, które 
wpłynęły do Komisji. 

 

Protokół  sporządziła:  

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  
 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

 
Bartosz Domaszewicz 

 
 

 

 
 


