
DPr-BRM-II.0012.6.5.2018 
Protokół nr 69/III/2018 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 21 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. Przyjęcie protokołów nr 65/I/2018, nr 68/II/2018 posiedzeń Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17 – druk nr 68/2018. 

3. 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 aklamacje.  
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Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołów nr 65/I/2018, nr 68/II/2018 posiedzeń Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokoły pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokoły. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17 – druk nr 68/2018. 
 
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał o pochodzenie środków na termomodernizację – 
czy jest to dotacja, czy pożyczka. 
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 1mln 
zł, to dotacja, 500 tys. zł, to dotacja. Pożyczka zaciągnięta jest na 15 lat.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o oprocentowanie pożyczki.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, że 
1,5 % w skali roku.  
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 2 głosach „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
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- odpowiedź MOPS na skargę pracowników Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej złożoną 
do Prezydenta Miasta Łodzi oraz do wiadomości Komisji Zdrowia, dot. nieprawidłowości  
w funkcjonowaniu i zarządzaniu wydziałem. 
 
- pismo dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych z prośbą o udostępnienie 
odpowiedzi MOPS na ich skargę. 
 
- zaproszenie na XXVII Krajową Konferencję Zdrowych Miasta Polskich „Zdrowie  
a zagrożenia współczesnego świata”, Świdnik 16-18 maja 2018. 
 
- odpowiedź Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pismo Komisji w spr. zabezpieczenia 
mieszkańców Łodzi w świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnictwa, w kontekście 
wypowiadania przez lekarzy klauzul opt-out – stan na luty 2018 r. 
 
- wystąpienie Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Okręgu Łódzkiego w spr. 
powołania zespołu ds. zmian organizacyjnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
podległych MOPS w Łodzi oraz aby w skład zespołu weszli dyrektorzy wszystkich miejskich 
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawiciele ZNP. 
 
- regulamin oraz projekt ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum 
Medycznego „Polesie” w Łodzi – przyjęte przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą  
nr LXIII/1644/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017. 
 
- Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2017 przekazana przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi p. Urszulę Jędrzejczyk. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że raport omówiony zostanie na posiedzeniu Komisji 9 maja br. 
 
- skarga na Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przy MOPS. 
 
Skargę do rozpatrzenia otrzymał radny p. Radosław Marzec. 
 
- skarga dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych na wyjaśnienia dyrektora MOPS 
na ich skargę z 2017 r. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, o tym, 
czy pismo stanowi skargę decyduje jego treść, a nie zastosowany dla pisma tytuł. Niniejsze 
pismo może stanowić jedynie opinię. Z tego względu sprawę do wyjaśnienia otrzyma  
radny p. Władysław Skwarka.  
 
- zaproszenie  na IV Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego,  
6 kwietnia 2018 r. Duża Sala Obrad UMŁ. 
 
Przewodniczący poinformował, że do Komisji wpłynęły również kartki z życzeniami  
z okazji Świąt Wielkanocnych.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy przewiduje się kolejne wyjazdowe posiedzenia 
Komisji w domach pomocy społecznej.  
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował takie posiedzenie w kwietniu 
br.  
 
Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


