
Posiedzenie nr 29 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
13 kwietnia 2016 r. 

 

1. Przyjęto protokoły nr 27/II/2016  oraz 28/III/2016 posiedzeń Komisji 

Opinia pozytywna:  „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 117/2016.  

Opinia pozytywna:  „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

3. Wysłuchano informacji - Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2015 – raport 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 

4. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 
rok 2015 – druk nr 109/2016. 

5. Zapoznano się ze sprawozdaniem za 2015 rok z wykonania planów finansowych  
7 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Łódź. 

6. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie miasta Łodzi 
– druk nr 114/2016. 

Opinia pozytywna:  „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

7. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2015 – druk nr 93/2016. 

8. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych 
Łodzian Przeciw Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r. - druk nr 
111/2016. 

9. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki 
Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta 
Łodzi w 2015 r.– druk nr 115/2016. 

10. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację projektu pn. „Aktywny Krok” – druk nr 116/2016. 

Opinia pozytywna:  „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

11. Zapoznano się ze sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej – druk nr 120/2016. 



12. Zapoznano się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015  
– druk nr 121/2016. 

13. Sprawy wniesione i wolne wnioski – przewodniczący poinformował o pismach, które 
wpłynęły do Komisji 

 
      Osoba odpowiedzialna: Magdalena Czerkawska 
           Data sporządzenia: 13.04.2016 r. 
 


