
Protokół nr 1/XII/2014 
 

inauguracyjnego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 grudnia 2014 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   12radnych 
obecnych   -   11 radnych 
nieobecnych  -     1 radna  p. Urszula Niziołek-Janiak 
 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Porządek obrad: 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk otworzył inauguracyjne 
posiedzenie Komisji. Powitał wszystkich zebranych i pogratulował nowo wybranym radnym 
Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że do Komisji wpłynęły projekty uchwał, które będą rozpatrywane 
podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej tj. 10 grudnia br. i zasugerował, aby zostały one 
wprowadzone do dzisiejszego porządku obrad Komisji. Następnie przedstawił proponowany 
porządek obrad.  
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Proponowany porządek został przez radnych przyjęty jednomyślnie. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad.2. Wybór Przewodniczącego Komisji.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
 
Radny p. Jan Mędrzak w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił 
kandydaturę radnego p. Adama Wieczorka. Kandydaturę uzasadnił odpowiednim 
wykształceniem radnego, wykonywaną przez niego pracą zawodową w Departamencie 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz przewodniczeniem Radzie Społecznej III Szpitala 
Miejskiego im. dr. K. Jonschera, a dodatkowo członkowstwem w Komisji Ochrony Zdrowia  
i Opieki Społecznej w VI kadencji Rady Miejskiej w Łodzi i przewodniczeniem przez dłuższy 
czas Komisji Rewizyjnej RM.  
 
 
Radny p. Adam Wieczorek wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury.  
 
 
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego p. Adama Wieczorka.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną 
kandydaturę. 
 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Adam Wieczorek został 
przewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowi i Opieki Społecznej.  
 
 
Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

 
Radny p. Adam Wieczorek przejął prowadzenie obrad.  
 
 
Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek podziękował za poparcie jego kandydatury. 
Następnie zaproponował powołanie dwóch wiceprzewodniczących Komisji i poddał tę 
propozycję pod głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 11 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur. 
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił 
kandydaturę radnego p. Marcina Zalewskiego.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej zgłosiła kandydaturę radnego p. Władysława Skwarki. Wyjaśniła, że jest to 
radny z dwudziestoczteroletnim stażem, specjalista od spraw bezrobocie i osób 
niepełnosprawnych.  
 
 
Radny p. Marcin Zalewski wyraził zgodę na kandydowanie. Wyjaśnił że jest to jego 
pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej, jest absolwentem pedagogiki społecznej na UŁ  
i polityka społeczna i praca społeczna pozostają w kręgu jego zainteresowań. Współpracuje  
z organizacjami pozarządowymi i zdobyte doświadczenie ma nadzieje przełożyć na pracę  
w Radzie Miejskiej. 
 
 
Radny p. Władysław Skwarka wyraził zgodę na kandydowanie. Dodał, że poza wcześniej 
wymienioną wiedzą specjalizuje się też w finansach publicznych. Dodał, że jest dyrektorem 
państwowej instytucji finansowej tj. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  
 
 
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego p. Marcina Zalewskiego. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną 
kandydaturę. 
 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Marcin Zalewski został 
wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowi i Opieki Społecznej.  
 
 
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego p. Władysława Skwarki. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną 
kandydaturę. 
 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Władysław Skwarka został 
wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowi i Opieki Społecznej.  
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Następnie Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował wprowadzenie do 
porządku obrad projektów uchwał, które wpłynęły do Komisji tj.: 
- w pkt 5a - projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Zespole 
Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie – druk nr 274/2014, 
- w pkt 5b - projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej 
Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi – druk nr 275/2014, 
- w pkt 5c - projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 
na 2014 rok – druk nr 276/2014, 
- w pkt 5d - projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” – druk 
nr 264/2014,  
 
 
Przewodniczący poddał zmianę porządku pod głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku. 
 
 
Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 

3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 

5a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie – druk nr 274/2014. 

5b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi – 
druk nr 275/2014. 

5c. Rozpatrzenie i zaopiniowanie w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2014 rok – druk nr 276/2014. 

5d.Rozpatrzenie i zaopiniowanie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta 
Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, na rok 2015” – druk nr 264/2014.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Ad. 5a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie – druk nr 274/2014. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  dodał, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej 
przedstawicieli do Rad Społecznych wskazuje Prezydent Miasta Łodzi. Następnie poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „ Śródmieście” w Łodzi – druk nr 
275/2014.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił o przybliżenie osoby 
proponowanego kandydata do Rady Społecznej.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 
był członkiem Rady Społecznej ZOZ Łódź-Polesie przez ostatnie cztery lata, jest adwokatem, 
prowadzi własną praktykę.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy prowadzi on sprawy 
związane z MPW „Śródmieście”. 
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik zapewnił, że 
nie.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5c. Rozpatrzenie i zaopiniowanie w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2014 rok – druk nr 276/2014. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy na początku roku nie był 
wiadomy koszt utrzymania tego budynku.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że koszty utrzymania  budynku były znane, jednak zarządcą dachu była inna 
osoba i dopiero po zmianie umowy w trakcie roku MOPS otrzymał w administrowanie część 
dachu.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5d. Rozpatrzenie i zaopiniowanie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta 
Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2015” – druk nr 264/2014 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski omówił projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o wysokość środków 
przeznaczonych na zlecanie zadań przez Miasto organizacjom pozarządowym w budżecie na 
2015 rok.  
 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski wyjaśnił, że ok. 42 mln.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o wysokość środków na 
zadania zlecone będące zadaniem własnym gminy.  
 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski wyjaśnił, że omawiany dokument dotyczy tylko 
zadań zlecanych będących zadaniami własnymi gminy.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o ww. kwotę w roku 
poprzednim.  
 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski wyjaśnił, że planowana w ubiegłym roku kwota 
wynosiła ona 48 mln. Sprawozdanie z wydatkowania tej kwoty sporządzone zostanie do 
końca kwietnia 2015 roku.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy w tej kwocie znajdują się środki 
z tzw. „kapsla”.  
 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski odpowiedział, że tak.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy środki przeznaczone dla Wydziału Edukacji – 
realizacja programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy  
o programach społecznych – obejmuje również edukację seksualną.  
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski odpowiedział, że w tym zadaniu nie ma takich 
działań. Działaniami z zakresu edukacji seksualnej zajmuje się Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Juliusz Kurzawa wyjaśnił, że ww. zadanie jest 
planowane do realizacji w 2015 roku w podobnym zakresie, jak w roku bieżącym. Na jego 
realizację przeznaczono kwotę 21 400 zł. Środki zapisane są w budżecie Wydziału Zdrowia.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyjaśnił, że przygotowywany jest 
projekt uchwały dotyczący zmian w podziale środków PFRON i 80 tys. zł z zadań 
dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy przeniesione zostanie na uruchamianie 
działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Zaproponował by Komisja wyraziła 
aprobatę dla tej sprawy.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapewnił, że podejmie działania aby projekt 
wpłynął do Komisji.  
 
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że dokumenty-pisma wpływające do Komisji 
przekazywane będą radnym mailowo lub do skrytek, zgodnie z deklaracją radnych  
w wypełnianej przez nich ankiecie.  
 
 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 


