
DPr-BRM-II.0012.6.10.2016 
 

Protokół nr 35/VIII/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -     9 radnych  
nieobecnych  -     1 radny   tj. p. Radosław Marzec 
       
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. Porządek obrad: 
 

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.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 34/VI/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto łódź porozumień  
w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy - druk nr 242/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  
p. Beaty Pietrzak – druk BRM nr 113/2016.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 1. 
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Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy 
ulicach: Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, Zuli Pacanowskiej 3, Łanowej 18  
i Marynarskiej 39 – druk nr 259/2016. 

 
 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 2. 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-
2018” – druk nr 256/2016. 

 
 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 34/VI/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto łódź porozumień  
w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy - druk nr 242/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  
p. Beaty Pietrzak – druk BRM nr 113/2016.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy 
ulicach: Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, Zuli Pacanowskiej 3, Łanowej 18  
i Marynarskiej 39 – druk nr 259/2016. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-
2018” – druk nr 256/2016. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
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III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 34/VI/2016 posiedzenia Komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień  
w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy - druk nr 242/2016. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy porozumienie zawarte 
zostanie z miastem Łowicz, czy powiatem łowickim.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że z gminą Łowicz.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi p. Beaty Pietrzak – druk BRM nr 113/2016.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji  wyjaśnił, że skarga p. Beaty Pietrzak dotyczy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Skarga przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego i wpłynęła do 
Biura Rady Miejskiej w dniu 3 sierpnia 2016 r. Skarga skierowana została do Komisji 
Rewizyjnej, a następnie 12 sierpnia br. skierowana do Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej. W związku z harmonogramem prac Rady Miejskiej Komisja nie miała 
możliwości zająć się rozpatrzeniem skargi i rozpatrzyć jej w ustawowym terminie. Dlatego 
zaistniała konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Łodzi uchwały wyznaczającej nowy 
termin rozpatrzenia sprawy do dnia 21 września 2016 roku.  
 
 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że zapozna się z treścią skargi i zajmie 
się jej rozpatrzeniem.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Brak pytań. 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy zakres projektu „Świetlice 
Łódź” zwiększy się w związku z dodatkowymi środkami na jego realizację.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że zostanie poszerzony zakres działań świetlic o dodatkowe zajęcia w 14 
świetlicach.  
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Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 
Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, Zuli Pacanowskiej 3, Łanowej 18  
i Marynarskiej 39 – druk nr 259/2016. 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał w jakiej wysokości kwota 
musi zostać zabezpieczona.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że  
w wysokości umożliwiającej zabezpieczenie kosztów kwalifikowanych tj. 3 632 334 zł.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o wycenę ww. budynków.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że ich 
wartość odtworzeniowa jest znacznie większa tj. ok. 18 mln zł.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że kwota dofinansowania 
wynosi 1 mln zł, a zabezpieczenia ponad 3 mln zł.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że kwota 
dofinansowania wynosi 3 632 334 zł tj. wysokość kosztów kwalifikowanych.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o całkowity koszt 
termomodernizacji.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że koszt całkowity wynosi 4,5 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to 3,6 mln zł, w tym 
połowę stanowi pożyczka i połowę dotacja.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o pozostałą kwotę poza tą 
zabezpieczoną pożyczką i dotacją.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że pozostała kwota 900 tys. zł, to przyznana z UMŁ dotacja.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2018” – druk 
 nr 256/2016. 
 
Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński omówił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał jak często będzie podejmowana 
weryfikacja realizacji tego programu. Wskaźniki i zadania rozpisane są na jeden rok, co 
oznacza, że po upływie jednego roku można podsumować realizację programu.  
 
 
Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
program ten zawiera w sobie coroczne programy współpracy, co daje konieczność 
weryfikowania programów po tym czasie, daje też obowiązek monitorowania ich w ciągu 
roku. W trakcie realizacji zadań podejmowane są konieczne kroki dotyczące ich modyfikacji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał w jakich obszarach, poza 
tymi uregulowanymi ustawami, organizacje pozarządowe współpracują z Miastem Łódź.  
 
 
Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że  
w programie nie można wyjść poza 34 zadania wymienione w ustawie o pożytku publicznym 
i wolontariacie.  
 



 7

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o konkursy, czy zadania 
zlecane organizacjom pozarządowym dotyczące działań nie wynikających z katalogu 
zawartego w ustawach.  
 
 
Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że  
w ramach programu taka sytuacja nie jest mu znana. Podstawą omawianego programu jest 
ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawa o samorządzie gminnym. Aby 
zaistniała podstawa do przekazania organizacji pozarządowej środków finansowych zadanie 
musi być zawarte w katalogu zadań publicznych. Specyficznym przypadkiem jest, kiedy 
administracja rządowa zleca administracji samorządowej realizację zadań wraz z środkami. 
Wtedy w różnej formie Miasto zadania te realizuje. Dotyczy to m. in. Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, czy prowadzenia punktów poradnictwa prawnego.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka dodał, że katalog zadań dla 
organizacji pozarządowych jest bardzo szeroki ale nie wszystkie one są zadaniami własnymi 
powiatu i gminy. Chodzi o to, czy poza zadaniami własnymi powiatu i gminy są przeznaczane 
środki finansowe na zlecanie organizacjom pozarządowym nie naszych uprawnień.  
 
 
Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
dotyczy to jedynie wcześniej wspomnianych sytuacji tj. zadań dla MOPS, czy prowadzenia 
punktów poradnictwa prawnego. Jednakże wspomniane zadania są zadaniami z katalogu 
zadań publicznych. Gmina jest zobowiązana do realizacji zadań albo z tytułu że są to zadania 
własne gminy, albo że zostały gminie zlecone.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy kwestią podsumowania 
realizacji programu zajmuje się Biuro ds. Partycypacji Społecznej, czy zleca to firmie 
zewnętrznej.  
 
 
Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że tym 
zajmuje się Biuro ds. Partycypacji Społecznej.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że do Komisji wpłynęła skarga ...................... Skarga 
przekazana została radnym drogą mailową. Projekt uchwały w sprawie terminu jej 
rozpatrzenia omówiony został w pkt 3 porządku obrad.  
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Następnie Przewodniczący Komisji  poinformował, że następne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 14 września br.  
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono. 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 


