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Protokół nr 26/I/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 20 stycznia 2016 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -    7 radnych  
nieobecnych  -    3 radnych   tj. p. T. Głowacki 
          p. Andrzej Kaczorowski 
          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 25/XII/2015 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi - Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych” – druk nr 7/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. ...............................................  
– druk BRM nr 9/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. ..............................................  
– druk BRM nr 10/2016. 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.  
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6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w okresie od grudnia 2014 r. do 
grudnia 2015 r. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zaproponował zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi - Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych” – druk nr 7/2016. Wyjaśnił, że podczas 
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej odbędzie się jego pierwsze czytanie i po tej prezentacji będzie 
on kierowany do poszczególnych Komisji celem zaopiniowania.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował wykreślenie tego punktu obrad 
zgodnie ze zgłoszoną propozycją.  
 

Porządek obrad po zmianach.  

1. Przyjęcie protokołu nr 25/XII/2015 posiedzenia Komisji.  

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. .....................................  
– druk BRM nr 9/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. .....................................  
– druk BRM nr 10/2016. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w okresie od grudnia 2014 r. do 
grudnia 2015 r. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 25/XII/2015 posiedzenia Komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.  
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że plan pracy, jak w roku 
poprzednim uwzględnia szeroki zakres działań Komisji.  
 
Plan pracy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Uwag do planu pracy nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie planu pracy pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy. 
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. ....................................  
– druk BRM nr 9/2016. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. ...................................  
– druk BRM nr 10/2016. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w okresie od grudnia 2014 r. do 
grudnia 2015 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
- pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji na 2016 rok 
 
- NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa MOPS - pismo w sprawie planów podziału 
środków finansowych na podwyżki płac pracowników pomocy społecznej 
 
- wyjaśnienie MOPS w sprawie skarg p. ......................... (nr 7 i nr 8) 
 
- pismo związku Zawodowego Pracowników Socjalnych  przy MOPS z prośbą  
o zaproszenie na obrady sesji RM 20 stycznia 2016 r.  oraz omówienie postulatów  
i możliwości ich realizacji. 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 


