
DPr-BRM-II.0012.6.12.2016 
 

Protokół nr 37/X/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 12 października 2016 r. 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -     7 radnych  
nieobecnych  -     3 radnych   tj. p. Władysław Skwarka 
          p. Andrzej Kaczorowski 
          p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka 
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 36/IX/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016 - druk nr 276/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi – 
druk nr 277/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uznania za niezasadne wezwania p. Bernarda Soi prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą PPHU Inter Prasa Bernard Soja do usunięcia naruszenia prawa 
dokonanego uchwałą Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca  
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2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych – druk nr 278/2016.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

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 287/2016. 

 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 36/IX/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 287/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016 - druk nr 276/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi – 
druk nr 277/2016. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uznania za niezasadne wezwania p. Bernarda Soi prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą PPHU Inter Prasa Bernard Soja do usunięcia naruszenia prawa 
dokonanego uchwałą Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca  
2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych – druk nr 278/2016.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 36/IX/2016 posiedzenia Komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania, Komisja 5 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 w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 287/2016. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał w jakiej kwocie nastąpi zwiększenie dofinansowania 
gminnego programu in vitro oraz skąd są te środki.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała wyjaśniła, że zwiększenie nastąpi 
w kwocie 150 tys. zł i jest to przeniesienie środków zapisanych w Wydziale Sportu – zadanie: 
promocja miasta w związku z Mistrzostwami Europy Siatkarzy w 2017 roku. Ponieważ 
wydarzenia tego nie będzie, środki zostały uwolnione.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał z czego wynika to zwiększenie.  
 
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Socjalnych p. Robert Kowalik odpowiedział, że 
wynika to z ilości par chętnych do udziału w programie. Po jednym miesiącu funkcjonowania 
programu cały limit na rok 2016 został wyczerpany i kolejne dwie pary, które przeszły już 
wszystkie badania oczekują na dofinansowanie w ramach programu.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał jak będzie ogólna kwota przeznaczona na realizację 
programu w roku 2016.  
 
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Socjalnych p. Robert Kowalik odpowiedział, że 650 
tys. zł.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016 - druk nr 276/2016.  
 
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.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi 
 – druk nr 277/2016. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 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 6 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 
uznania za niezasadne wezwania p. Bernarda Soi prowadzącego działalność gospodarczą 
pod firmą PPHU Inter Prasa Bernard Soja do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 
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uchwałą Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca  
2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych – druk nr 278/2016. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o lokalizację przedsiębiorstwa.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała wymieniając tę lokalizację.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
 
- informacja o inauguracyjnym spotkaniu – 22 września 2016, sala konferencyjna UMŁ  
ul. Piotrkowska 153 - Zespołu ds. wypracowania zasad zasiedlania i funkcjonowania domu 
wielopokoleniowego w Łodzi (zarządzenie Nr 3735/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi  
z 8 czerwca 2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw j.w) 
 
 
- list/skarga do dyrektora NFZ w Łodzi – do wiadomości Komisji Zdrowia 
 
 
- skarga mieszkańca na dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” 
 
 
Przewodniczący Komisji  wyjaśnił, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego 
upoważniają radę gminy do rozpatrywania skarg na burmistrza, prezydenta etc. oraz na 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Ponieważ samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej nie są gminnymi jednostkami organizacyjnymi zaproponował przekazanie 
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skargi do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi. W związku z tym 19 października br. 
przed sesją odbędzie się posiedzenie Komisji w celu przyjęcia projektu uchwały jw.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zaproponował począwszy od listopada 
br. – raz w miesiącu wyjazdowe posiedzenia Komisji do domów pomocy społecznej, aby 
zapoznać się z ich funkcjonowaniem oraz problemami.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek przychylił się do zgłoszonej propozycji. 
Zapytał o wskazanie placówek w kolejności ich wizytowania.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że kolejność jest 
dowolna, chodzi o odwiedzenie wszystkich domów pomocy. Uzasadnił, że w ciągu roku 
wpływają liczne wnioski o zwiększenie finansowania tych domów. Komisja podczas 
wizytowania domów będzie mogła zapoznać się z sytuacją finansową placówek, ich potrzeb 
oraz wydatkowaniem środków finansowych przekazywanych na ich działalność.  
 
 
Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Maria Kowalczyk dodała, 
że w poprzednich kadencjach Rady Miejskiej również odbywały się wyjazdowe posiedzenia 
w domach pomocy społecznej. Wyraziła opinię, że zapewnia to spojrzenie na dom pomocy 
zarówno od strony technicznej, ale również zapoznanie się z pracą pracowników oraz stanem 
pacjentów tam przebywających. Zapewniła o zainteresowaniu OIPiP takimi wyjazdowymi 
posiedzeniami.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek dodał, że w Polsce funkcjonuje system 
dwutorowej opieki nad pacjentem, choć pensjonariuszy domów pomocy nie określa się jako 
pacjentów, a nie ma tam osób zdrowych. Pacjentami są natomiast przebywający w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych. Podkreślił, że brakuje w Łodzi miejsc w zakładach opiekuńczo-
leczniczych. Potrzeba więc dyskusji o  roli Miasta w tym zakresie. Przypomniał, że szpital  
im. Sonnenberga jest właśnie placówką opieki długoterminowej, ale potrzeba w tym zakresie 
również współdziałania ze szpitalami wojewódzkimi.  
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono. 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 


