
Posiedzenie nr 50 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
17 maja 2017 r. 

 
 

1. Przyjęto protokóły nr 48/IV/2017  i nr 49/IV/2017  z posiedzeń Komisji. 

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

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

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 
budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 130/2017. 

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

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podniesienia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego 
rodzinny dom dziecka – druk nr 98/2017. 

Opinia pozytywna:  „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej 
niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim 
przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania funkcji rodziny 
pomocowej – druk nr 120/2017 . 

Opinia pozytywna:  „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

5. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
- druk nr 119/2017.  

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

6. Wysłuchano informacji i dyskutowano nt. stanie usług opiekuńczych w Łodzi  
po 1 kwietnia 2017 roku. 

Komisja podj ęła stanowisko: 

Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej stoi na stanowisku, iż konieczne jest 
uzupełnienie środków potrzebnych na zabezpieczenie usług opiekuńczych 
na potrzeby osób najuboższych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi. 
Trudna sytuacja tej grupy mieszkańców została ściśle przeanalizowana przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przekazane dane znane są Prezydentowi Miasta 



Łodzi i Wiceprezydentowi odpowiedzialnemu za tę płaszczyznę działań. Usługi 
opiekuńcze w zakresie godzinowym zostały obniżone o blisko 50% w stosunku 
do marca tego roku. 

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

7. Omówiono skargę p. ......................... – druk BRM nr 100/2017.  

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” uznała skargę za bezzasadną oraz upoważniła 
przewodniczącego do przygotowania stosownej uchwały.  

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 
2016 – druk nr 124/2017.  

9. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXII/533/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w Łodzi na lata 2015-2017” – druk nr 125/2017.  

10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016 
– druk nr 126/2017.  

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski - przewodniczący poinformował o pismach, jakie 
wpłynęły do Komisji. 
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