
DPr-BRM-II.0012.6.3.2016 

Protokół nr 28/III/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 9 marca 2016 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -   10 radnych  
nieobecnych  -     0 radnych    
       
 
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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 76/2016. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi – 
druk nr 72/2016. 

3. 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 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną” – druk nr 79/2016. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń 
Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk nr 82/2016. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 76/2016. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi – 
druk nr 72/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną” – druk nr 79/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń 
Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk nr 82/2016. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 76/2016.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały i autopoprawkę wraz  
z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o obiekty objęte termomodernizacją.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że w dzielnicy Bałuty będzie to 8 budynków, w dzielnicy Górna i Widzew - 1 budynek.  
 



 3

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi – druk 
nr 72/2016.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał na czy polegają zmiany ujęte  
w projekcie uchwały. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że zmieniła się lista aptek, które pracują całodobowo lub codziennie  
w wydłużonym czasie. Standardowy czas dla aptek ogólnodostępnych to godz. 8-20. Apteki  
o innym, niestandardowym czasie pracy ujęte są w załączniku do projektu uchwały.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy w każdej dzielnicy jest choć 
jedna apteka całodobowa.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że tak. Aptek pracujących całodobowo jest 28, a pracujących w wydłużonym 
czasie pracy jest 26 (wcześniej było ich 15).  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy prawo obliguje powiat do określonej liczby aptek.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że wszystkich aptek w Łodzi jest 322 i nawet jeśli obowiązują takie 
wskazania, to Łódź na pewno je spełnia.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że w prawie farmaceutycznym nie 
ma ani minimalnego, ani maksymalnego wymogu dotyczącego liczby prowadzonych aptek.  
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Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną” – druk nr 79/2016.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał skąd pomysł, aby na ten 
program, który przewiduje również zatrudnienie kilku koordynatorów pieczy zastępczej 
poszukiwać środków finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że treść konkursu pozwala na holistyczne podejście do zagadnienia, 
na połączenie różnych działań, gdzie rodzina zastępcza, rodzina biologiczna ma zapewnione 
wsparcie koordynatora i asystenta rodziny. Inne źródła finansowania to np. środki 
ministerstwa, które raz do roku ogłasza konkurs na wsparcie koordynatora i asystenta, 
niestety konkurs pojawia się ok. czerwca i  trwa jedynie pół roku. W praktyce praca 
koordynatora i asystenta nie może trwać krócej niż 3 miesiące, zwykle trwa 18 miesięcy.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, jak po przeprowadzonych 
negocjacjach dotyczących całości kwoty, kwota wkładu własnego pozostała taka sama.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że nie zmieniła się liczba rodzin, ani liczba dzieci i można było 
utrzymać wkład własny w takiej samej wysokości.  
 
 
Faza dyskusji.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski wyjaśnił, że omawiany konkurs to nie konkurs skierowany 
dla dzieci ale działanie w ramach funduszy europejskich Europejskiego Funduszu 
Społecznego związanego z osią IX – ekonomia społeczna. Można tu realizować różne 
pomysły, a Łódź wystąpiła właśnie z takim.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że chciał jedynie uzyskać 
wyjaśnienie dlaczego w WUP poszukuje się środków finansowych dla działań na rzecz rodzin 
zastępczych.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski wyjaśnił, że dlatego, iż jest to działanie – ekonomia 
społeczna.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 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 zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń 
Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk nr 82/2016. 
 
Zastępca Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Ewa Kittel omówiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała czy przekazane zostały wszystkie środki 
na realizację ww. świadczeń wychowawczych.  
 
 
p.o Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek odpowiedział, że nie 
wszystkie środki zostały przekazane, zazwyczaj środki przekazywane są sukcesywnie. 
Przekazano 800 tys. zł na wdrożenie ustawy wprowadzającej to świadczenie, ustawa wejdzie 
w życie od 1 kwietnia br. i wówczas będą przekazywane środki na wypłaty świadczenia.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- pismo p. Zenobii Nawrot w sprawie jej korespondencji z Wydziałem Edukacji na temat 
siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w budynku po dawnej szkole 
 
- pismo Miejskiej Rady Seniorów w sprawie łączenia domów pomocy społecznej  
 
- pismo Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie  
ul. Krowoderska 24/1 - w sprawie in-vitro i naprotechnologii  
 
- pismo Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi - harmonogram prac związanych  
z oceną wykonania budżetu za 2015 rok  
 
- Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Łodzi za 2015 rok przekazana przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi 
 
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


