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DPr-BRM-II.0012.17.5.2020  

 

Protokół Nr 26/V/2021 

posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 10 maja 2021 r. 

 

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

 

stan Komisji   -   8 radnych  

 

obecnych   -   8 radnych  

 

nieobecnych  -   0 radnych 

          

oraz zaproszeni goście. 

 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Zaproszenia stanową załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu nr 25/IV/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Bałuty” w Łodzi - druk nr 122/2021. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Górna” w Łodzi – druk nr 123/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Polesie” w Łodzi – druk nr 124/2021. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu „Widzew” w Łodzi – druk nr 125/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 

Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – druk nr 126/2021.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii 



 

 

i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 127/2021. 

8. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 – druk 

nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

9. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 – druk 

nr 94/2021. 

10. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak powitał obecnych on-line i po stwierdzeniu 

quorum otworzył posiedzenie Komisji.  

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zapytał czy radni zgłaszają uwagi. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek obrad bez zmian.  

 

 

Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu nr 25/IV/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r.   

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poinformował, że protokół został udostępniony 

radnym w Aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszaj uwagi? 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr 25/IV/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.  

 

Ad pkt. 2 - 8 

 

P.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 

łącznie projekty uchwał opisane w drukach nr 122/2021- 127/2021. 

 

Ad pkt 2 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Centrum Medycznemu „Bałuty” w Łodzi - druk nr 122/2021. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.  



 

 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Bałuty” w Łodzi - druk 

nr 122/2021.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Bałuty” w Łodzi - druk nr 122/2021.  

 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Centrum Medycznemu „Górna” w Łodzi – druk nr 123/2021. 

Pytania i dyskusja. 

 Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.  

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna” w Łodzi – druk 

nr 123/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna” w Łodzi – druk nr 123/2021. 

 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Centrum Medycznemu „Polesie” w Łodzi – druk nr 124/2021. 

Pytania i dyskusja. 

 Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.  

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie” w Łodzi – druk 

nr 124/2021 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 



 

 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie” w Łodzi – druk nr 124/2021. 

 

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Centrum Medycznemu „Widzew” w Łodzi – druk nr 125/2021. 

Pytania i dyskusja. 

 Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.  

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Widzew” w Łodzi – 

druk nr 125/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nadania statutu Miejskiemu 

Centrum Medycznemu „Widzew” w Łodzi – druk nr 125/2021. 

 

Ad pkt 6 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – druk nr 126/2021.  

Pytania i dyskusja. 

 Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.  

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera 

w Łodzi – druk nr 126/2021.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – druk nr 126/2021.  

 

Ad pkt 7 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – 

druk nr 127/2021. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.  



 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu 

uchwały sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. 

Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 127/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – 

druk nr 127/2021. 

 

Ad pkt 8 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2020 

– druk nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Komisja Statutowa odstąpiła od opiniowania Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi 

za rok 2020 – druk nr 93/2021. 

 

Ad pkt 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres  01.01.2020 - 31.12.2020  

– druk nr 94/2021. 

Dyrektor Wydziału Księgowości p. Anna Czekała omówiła informację w części 

merytorycznego zainteresowania Komisji. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.  

Komisja zapoznała się z Informacją o stanie mienia komunalnego.  

 

Ad pkt 10 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak podziękował wszystkim za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji Statutowej.  

 

Protokół sporządziła                                                          Komisja przyjęła protokół                              

Anna Czyżykowska                                                                                 Robert Pawlak  

 

Sekretarz Komisji                                                                                 Przewodniczący Komisji 


