
DPr-BRM-II.0012.19.1.2019 
Protokół nr 1/I/2019 

 
inauguracyjnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 stycznia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   9 radnych  
 
obecnych   -   9 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. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 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.  
 
 
Ad pkt 1 - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad pkt 2 - Wybór Przewodniczącego Komisji.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zgłosiła kandydaturę radnego p. Sebastiana 
Bohuszewicza.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Sebastiana 
Bohuszewicza.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Ad pkt 3 - Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
 
 
Prowadzenie posiedzenia przejął Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 
 
 
Ad pkt 4 – Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował dwóch 
wiceprzewodniczących oraz zgłosił kandydatury - radnej p. Marty Grzeszczyk i radnego  
p. Michała Olejniczaka. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poddał pod głosowanie propozycję 
dwóch wiceprzewodniczących Komisji.  
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Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
 
Ad pkt 5 - Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny p. Michał Olejniczak wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie kandydaturę radnej p. Marty Grzeszczyk.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Michała 
Olejniczaka.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez rozpatrzenie  
i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przedmiotu działania 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 3/2019, który 
będzie dziś rozpatrywany podczas sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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Następnie Przewodniczący Komisji poinformował o konieczności przyjęcia przez Komisję 
planu pracy na 2019 r. w terminie do 15 lutego br. Zaproponował przekazanie radnym drogą 
mailową propozycji planu pracy na 2019 r. i zwrócił się z prośbą o zgłaszanie propozycji do 
tego planu. Zaproponował też termin posiedzenia Komisji przed sesją Rady Miejskiej,  
6 lutego br. o godz. 8.45, które poświęcone będzie przyjęciu plany pracy na 2019 r. oraz 
rozpatrzeniu projektów uchwał, jakie wpłyną w do tego czasu do Komisji.  
Następnie zaproponował termin kolejnego posiedzenia Komisji 27 lutego br. o godz. 9.00, 
poświęcone informacji MOPS na temat harmonogramu zmian w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, pozyskiwaniu nowych rodzin zastępczych oraz informacji nt. zmian 
wprowadzonych w MOPS w wyniku rozpatrzonych przez Komisję w 2018 r. skarg 
pracowników oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 
 
 


