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Protokół nr 45/III/2017 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 marca 2017 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 44/II/2017 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie skargi p. ............................... – druk BRM nr 38/2017. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 44/II/2017 posiedzenia Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie skargi p. ............................ – druk BRM nr 38/2017.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że pismo Komisji z prośbą  
o informacje w sprawie złożonej skargi skierowane zostało do Prezydent Miasta Lodzi. 
Obecnie Komisja oczekuje na te informacje i w związku z tym proponowany projekt uchwały 
dotyczy przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy.  
 
 
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 głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
 
- skarga p. ............................ przekazana 17 lutego br. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
 
- pismo Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie z prośba o rozważenie możliwości przekazania 
na rzecz budowy hospicjum z budżetu miasta Łodzi kwoty 405 529 zł.  
 
 
- pismo – apel Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  
o unieważnienie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych  
w zakresie pomocy społecznej dotyczącego organizowania i świadczenia usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania.  
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na pismo hospicjum dotyczące ewentualnego 
wsparcia budowy z środków budżetu Miasta. Wyjaśnił, że Stowarzyszenie Hospicjum 
Łódzkie dokłada wszelkich starań, aby prace zakończyć jak najszybciej, a nie jest w stanie 
pozyskać środków w takiej wysokości, jak wymieniono w piśmie. Zwrócił też uwagę na pilną 
potrzebę funkcjonowania w Łodzi takiej placówki, gdyż jak dotąd nie ma w Łodzi placówki  
o takim charakterze. Następnie zaproponował przyjęcie stanowiska Komisji popierającego 
starania Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie. Radni przyjęli propozycję przyjęcia stanowiska 
przez aklamację. Treść stanowiska Komisji: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia 
Hospicjum Łódzkie popiera zawartą w nim prośbę o przekazanie środków na rzecz budowy 
hospicjum, zważywszy na pilną potrzebę powołania takiej placówki w naszym mieście.  
 
 
Radni przyjęli treść stanowiska przez aklamacje.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował kolejne posiedzenie 
Komisji 15 marca przed sesją Rady Miejskiej, ze względu na konieczność zaopiniowana 
projektu uchwały, który wpłynie niebawem do Komisji, a dotyczył będzie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
 
Przewodniczący zaproponował zwołanie posiedzenia na godz. 8.30.  
 
 
Radni przyjęli powyższe propozycje przez aklamacje.  
 
 
Następnie Przewodniczący Komisji  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet złożył  
w imieniu męskiej części Komisji najlepsze życzenia wszystkim Paniom pracującym  
w Komisji oraz współpracującym z Komisją, aby mężczyźni codziennie dbali o ich prawa, bo 
to nie tylko prawa kobiet ale prawa nas wszystkich.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 
 


