
DPr-BRM-II.0012.6.16.2016 
 

Protokół nr 41/XII/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 grudnia 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. Przyjęcie protokołu nr 40/XI/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 351/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego - druk nr 353/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017 – druk nr 342/2016. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca 
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń 
Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk nr 345/2016. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 40/XI/2016 posiedzenia Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 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 351/2016. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego - druk nr 353/2016. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy na przebudowę wejścia 
do domu dziennego pobytu została wydana zgoda Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że inwestycja ta realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego i o taką 
zgodę MOPS wystąpi.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 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 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 2017 – druk nr 342/2016. 
 
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. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o ochronę ofiar przemocy, czy 
nastąpiły zmiany w ramach omawianego programu.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że funkcjonuje hotel dla sprawców przemocy, pozwala on odizolować  
sprawcę od rodziny. Prowadzone są tam dobrowolne zajęcia terapeutyczne dla sprawców 
przemocy.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jak ma się wykorzystanie 
środków finansowych na pomoc sprawcom przemocy i ofiarom przemocy.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że o taką informację wystąpi do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy 
w Rodzinie, który takie informacje zawiera w sporządzanych sprawozdaniach za lata 
poprzednie.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał o współpracę z pielęgniarkami środowiskowymi  
w ramach przeciwdziałania przemocy.  
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że takiej nie ma, natomiast realizowana jest kampania „Nie pozwól dorosnąć 
przemocy” oraz szkolenia dla lekarzy rodzinnych i pielęgniarek. W mieście działa również 
telefon interwencyjny dla zgłoszeń dotyczących przemocy - od stycznia do listopada miały 
miejsce 23 zgłoszenia ogółem, w tym 10 dotyczących dzieci.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała w jakim zakresie możliwe są zmiany  
w tym programie.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że zmienić można niewiele, gdyż z wyłonionymi w ramach konkursu 
realizatorami programu podpisywane są umowy trzyletnie i pięcioletnie.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy do programu można włączyć 
zagadnienia dotyczące cyberprzemocy.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że realizowane są spotkania dla nauczycieli z prof. J. Pyżalskim, specjalistą 
od niewłaściwych zachowań uczniów w szkołach i radzenia sobie z nimi przez nauczycieli.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała czy planuje się takie szkolenia również 
w 2017 roku.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że powinny być one realizowane.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca 
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń 
Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk nr 345/2016. 
 
p.o Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik omówiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał w jakiej wysokości przekazywane są 
środki z budżetu państwa na obsługe programu 500+.  
 
 
p.o Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że 
są to środki w wys. 3% - na koszty obsługi programu, i są one wystarczające.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał gdzie należy składać stosowane 
wnioski i na jakiej podstawie wypłacane jest świadczenie.  
 
 
p.o Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że 
wnioski należy składać w Centrum Świadczeń Socjalnych i w delegaturach, a świadczenie 
wypłacane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz 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. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
- pismo Wiceprezydenta Miasta Łodzi p. Ireneusza Jabłońskiego w sprawie kolejnego 
spotkania Zespołu ds. Domu Wielopokoleniowego 22 grudnia br. 
 
- pismo Wiceprezydenta Miasta Łodzi p. Ireneusza Jabłońskiego w sprawie odwołania 
spotkania Zespołu ds. Domu Wielopokoleniowego 22 grudnia br. oraz terminu kolejnego 
spotkania 12 stycznia 2017 r.  
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono. 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 


