
Posiedzenie nr 76 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
27 czerwca 2018 r. 

 
 

1. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 
budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 238/2018. 

Wynik głosowania:  „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 3 głosy. 

2. Przyjęto protokół nr 75/VI/2018  z posiedzenia Komisji. 

Wynik głosowania:  „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych – druk  nr 150/2018.  

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

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Tatrzańskiej 109 – druk nr 223/2018.  

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

5. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji uchwały nr XXII/533/15 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017” za rok 2017 – druk nr 220/2018. 

6. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji uchwały nr XXII/533/15 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017 – druk nr 221/2018. 

7. Zapoznano się ze sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej za rok 2017 – druk nr 222/2018. 

8. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi”  
– druk nr 245/2018. 

Wynik głosowania:  „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

9. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 – druk nr 236/2018. 

10. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017  
– druk nr 237/2018. 



11. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji programu działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 
2017 r. do 31 maja 2018 r. – druk nr 240/2018. 

12. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji  „Programu Szczepień Ochronnych 
Łodzian Przeciw Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2017 r.  
– druk nr 241/2018. 

13. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń HCV 
wśród mieszkańców miasta Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2017 r.  
– druk nr 242/2018. 

14. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji programu polityki zdrowotnej 
pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” finansowanego 
z budżetu miasta Łodzi w 2017 r. – druk nr 243/2018. 

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