
Posiedzenie nr 71 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
11 kwietnia 2018 r. 

 
 

1. Przyjęto protokoły nr 61/XI/2017, nr 62/XII/2017, nr 69/III/2019 i nr 70/III2018 
posiedzeń Komisji. 

Wynik głosowania:  „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 
budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018.  

Wynik głosowania:  „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 2 głosy. 

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające 
nieważność uchwały nr LXVII/1722/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów 
pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół 
Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle 
somatycznie chorych oraz nadania statutu – druk nr 111/2018.  

Wynik głosowania:  „za” – 6 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające 
nieważność uchwały nr LXVII/1723/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów 
pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół 
Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz nadania statutu  
– druk nr 112/2018.  

Wynik głosowania:  „za” – 6 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

5. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające 
nieważność uchwały nr LXVII/1724/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów 
pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół 
Domów Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz nadania 
statutu – druk nr 113/2018.  

Wynik głosowania:  „za” – 6 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 



6. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2017 planu nadzoru 
nad działającymi na terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi 
opiekunami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi  
– druk nr 94/2018.  

7. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2017 – druk nr 95/2018.  

8. Zapoznano się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły 
do Komisji.  

 
 

      Osoba odpowiedzialna: Magdalena Czerkawska 
           Data sporządzenia: 11.04.2018 r. 
 
 


