
DPr-BRM-II.0012.6.6.2018 
Protokół nr 70/III/2018 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 marca 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   11 radnych  
 
obecnych   -   11 radnych  
 
nieobecnych  -     0 radnych  
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przekazania skargi p. ............................. Wojewodzie Łódzkiemu, zgodnie  
z właściwością – druk BRM nr 62/2018. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 



 2

Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przekazania skargi p. ....................... Wojewodzie Łódzkiemu, zgodnie  
z właściwością – druk BRM nr 62/2018.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 2 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Przewodniczący komisji p. Adam Wieczorek zapytał, który dom pomocy społecznej do 
odwiedzenia przez Komisję rekomenduje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, że 
dom pomocy społecznej przy ul. Rudzkiej w Łodzi, gdyż w domach pomocy przy  
ul. Narutowicza i ul. Strzelców Kaniowskich trwają konkursy na dyrektorów. Dotychczasowi 
dyrektorzy odchodzą na emeryturę.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał w jakich jeszcze dps-ach dyrektorzy odchodzą na 
emeryturę.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, że 
obecnie tylko w tych dwóch domach.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek przekazał głos Wiceprzewodniczącemu 
Komisji p. W. Skwarce cele wyjaśnienia sprawy skargi dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych na wyjaśnienia dyrektora MOPS na ich skargę z 2017 r.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyjaśnił, że złożone pismo nie 
stanowi skargi. Nie zawiera ono elementów skargi, a jedynie polemikę ze słowami 
przełożonego. Nie zawiera również żadnych nowych elementów, które nie byłyby omawiane 
przez Komisję. Zawiera odniesienie do wypowiedzi dyrektora MOPS z 3 grudnia 2017 r.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że wobec powyższego pozostawia 
się sprawę bez rozpatrzenia.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
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- pismo dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawie utworzenia Centrum 
Usług Wspólnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
 
- skarga dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych na działania dyrektora MOPS – 
skarga kierowana do Prezydenta Miasta Łodzi, do wiadomości Komisji. 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


