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Protokół nr 63/XII/2017 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 13 grudnia 2017 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   11 radnych  
obecnych   -   10 radnych  
nieobecnych  -     1 radnych   tj. p. Andrzej Kaczorowski 
       
 
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. 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Porządek obrad: 
 

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek 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.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi dyrektorów 
łódzkich placówek opiekuńczo – wychowawczych na działanie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – druk BRM 199/2017. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi p. Lili Gołębiowskiej – druk BRM nr 198/2017. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
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Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi dyrektorów 
łódzkich placówek opiekuńczo – wychowawczych na działanie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – druk BRM 199/2017. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyjaśnił, iż do wczoraj otrzymywał 
dodatkowe dokumenty w sprawie niniejszej skargi, gdyż prosił o dodatkowe wyjaśnienia  
w sprawie. Z tego też względu nie było możliwe przygotowanie projektu uchwały w gotowej 
formie. Zgłosił wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu 
rozpatrzenia skargi, zgodnie z k.p.a do dnia 9 stycznia 2018 r. – nr druku j.w. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi dyrektorów łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych – druk 
BRM nr 199/2017. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi p. Lili Gołębiowskiej – druk BRM nr 198/2017. 
 
Radny p. Radosław Marzec omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek poinformował, że pisma które wpłynęły do 
Komisji (wymienione poniżej) przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
- mail mieszkanki w sprawie palenia tytoniu w budynkach wielorodzinnych 
 
- pismo Miejskiej Rady Seniorów – ocena reformy łódzkich domów pomocy społecznej 
 
- pismo/wniosek mieszkańców i pracowników DPS ul. Przyrodnicza dot. połączenia  
z innymi dps dla os. W podeszłym wieku – przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki  
w Łodzi 
 
- pismo/wniosek Rady Rodziców i Opiekunów Prawnych DPS ul. Sierakowskiego dot. 
połączenia z DPS ul. Spadkowa – przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki  
w Łodzi 
 
- wniosek radnej RM p. M. Moskwy-Wodnickiej oraz radnego Sejmiku Woj. Łódzkiego  
p. P. Borsa o wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  oraz 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Woj. Łódzkiego dot. masowego 
wypowiadania klauzul op-out 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że po kontakcie z Sejmikiem 
Województwa Łódzkiego ustalony zostanie termin proponowanego posiedzenia wspólnego.  
 
- uzupełnienie odpowiedzi MOPS na skargę dyrektorów łódzkich placówek opiekuńczo-
wychowawczych 
 
- Biuro Rzecznika Praw Dziecka – przekazanie skargi Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. 
Krokusowej na działania dyrektora MOPS  
 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zgłosiła prośbę o uzupełnienie informacji nt. reformy pieczy 
zastępczej w Łodzi, która przedstawiona zostanie na posiedzeniu Komisji Zdrowia na jednym 
z pierwszych posiedzeń w 2018 r.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapewnił, że takie posiedzenie zostanie 
zwołane. Dodał, że termin tego posiedzenia uzależniony będzie od harmonogramu sesji  
w 2018 roku, który nie jest jeszcze radnym znany.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 


