
Posiedzenie nr 68 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
14 lutego 2018 r. 

 

1. Przyjęto protokoły nr 63/XII/2017, nr 64/XII/2017, nr 66/I/2018, nr 67 /I/2018 
z posiedzeń Komisji.  

Opinia pozytywna:  „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

2. Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej za 
2017 rok. 

Opinia pozytywna:  „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

3. Przyjęto plan pracy Komisji na 2018 rok.  

Opinia pozytywna:  „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

4. Wysłuchano i dyskutowano nt. informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łodzi nt. reformy systemu pieczy zastępczej.  

5. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 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 19/2018 . 

Opinia pozytywna:  „za” – 5 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

6. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 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 20/2018. 

Opinia pozytywna:  „za” – 5 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

7. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 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 21/2018. 

Opinia pozytywna:  „za” – 5 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

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

 
      Osoba odpowiedzialna: Magdalena Czerkawska 
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