
DPr-BRM-II.0012.6.10.2018 
Protokół nr 74/VI/2018 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 czerwca 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   11 radnych  
 
obecnych   -   10 radnych  
 
nieobecnych  -     1 radny tj. p. Władysław Skwarka 
 
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 72/V/2018 i nr 73/V/2018 posiedzeń Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych na działanie Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk BRM nr 97/2018. 

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.  
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
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1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok  
– druk nr 205/2018.  

2. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014 - 2020” w 2017 r. 
- druk 148/2018. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołów nr 72/V/2018 i nr 73/V/2018 posiedzeń Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok  
– druk nr 205/2018. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych na działanie Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk BRM nr 97/2018. 

4. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014 - 2020” w 2017 r. 
- druk 148/2018. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia pkt 4  
tj. rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych na działanie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej - druk BRM nr 97/2018, uzasadniając niemożność 
przygotowania projektu ze względu na bardzo długi czas oczekiwania na wyjaśnienia ze 
strony MOPS w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Komisji  zaproponował posiedzenie Komisji w przerwie sesji Rady 
Miejskiej – 13 czerwca br. dla rozpatrzenia powyższego projektu uchwały.  
 
Radni przyj ęli wniosek jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji  zaproponował następujący porządek obrad po uwzględnieniu 
wniosku radnej p. M. Grzeszczyk. 
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołów nr 72/V/2018 i nr 73/V/2018 posiedzeń Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok  
– druk nr 205/2018. 
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3. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014 - 2020” w 2017 r. 
- druk 148/2018. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołów nr 72/V/2018 i nr 73/V/2018 posiedzeń Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołów pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 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 zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok  
– druk nr 205/2018. 
 
 
Wydział Budżetu p. Wioletta Radek omówiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zapytał z którego roku pochodzą aparaty 
RTG wspomniane w uchwale, znajdujące się w MCM Widzew przy ul. Piłsudskiego i jakiej 
zostaną poddane modernizacji.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że aparaty 
pochodzą z 2000 i 2010 roku. Zostaną one podłączone do sieci i otrzymają dodatkowo 
skanery do zdjęć.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 2 głosach „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 3 - Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014 - 2020” w 2017 r. 
- druk 148/2018. 
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych  
p. Katarzyna Tręda–Pisera omówiła sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zwrócił uwagę na co raz większy nacisk na 
sprawy osób niepełnosprawnych i bardzo szerokie działania na ich rzecz ze strony Wydziału 
Zdrowia i całego UMŁ. Wyraził z tego powodu zadowolenie. Dodał, że liczy też na szereg 
działań z użyciem dostępnych środków unijnych i życzy powodzenia w ich realizacji, gdyż 
dotyczą ważnej grupy mieszkańców Łodzi i na ich rzecz należy działać najwięcej.  
 
 
Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- dodatkowe wyjaśnienia MOPS dotyczące skargi dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych na działanie dyrektora MOPS 
 
pismo Stowarzyszenia Czyste Chojny dot. uczestniczenia w pracach Zespołu ds. emisji 
zanieczyszczeń powietrza i hałasu...- złożone  i odczytane 10 maja br. przez przedstawiciela 
Stowarzyszenia podczas spotkania Zespołu 
 
- pismo mieszkanki Łodzi w sprawie interwencji dotyczącej pomocy żywnościowej – do 
wiadomości Komisji 
 
- pismo Hutchinson Poland – deklaracja zakładu dotycząca dialogu, dyskusji i dobrej 
współpracy z okolicznymi mieszkańcami w sprawie działalności zakładu 
 
- pismo Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do Prezydenta 
Miasta Łodzi dot. propozycji tworzenia mieszkań rotacyjnych w zwalnianych zasobach 
lokalowych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Łodzi - do wiadomości 
Komisji 
 
- pismo Klubu Seniora EMERITA do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie utworzenia 
miejskiej placówki kultury na terenie osiedla Nowosolna- do wiadomości Komisji 
 
Przewodniczący zaproponował kolejne posiedzenie Komisji 13 czerwca br. w przerwie sesji 
Rady Miejskiej dla omówienia projektu uchwały w sprawie skargi dyrektorów placówek 
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opiekuńczo-wychowawczych na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, którą zajmuje się radna p. M. Grzeszczyk.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


