
DPr-BRM-II.0012.6.15.2018 
Protokół nr 79/X/2018 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 października 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   11 radnych  
 
obecnych   -   10 radnych  
 
nieobecnych  -     1 radny tj. p. Tomasz Głowacki 
 
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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 78/VIII/2018  posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok  
– druk nr 313/2018. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2018 na realizację 
zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
w Łodzi – druk nr 312/2018. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim 
Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi – druk nr 307/2018. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  p. Władysław Skwarka 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.  
 
Wiceprzewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Dodał, że do projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok  
– druk nr 313/2018 wpłynęła autopoprawka nr 1 i 2. 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk przypomniała, że zgłaszała do porządku propozycje omówienia 
reformy pieczy zastępczej.  
 
Wiceprzewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 78/VIII/2018 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok  
– druk nr 313/2018 wraz z autopoprawką nr 1 i 2.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem. Wyjaśniła, że w autopoprawce nr 1 ujęta została zmiana dotycząca 
konieczności rozliczenia świadczeń z lat ubiegłych, a wypłaconych przez Miasto z dotacji na 
zadania zlecone – kwota 12 000 zł w Centrum Świadczeń Socjalnych. Kwota wpłynęła do 
budżetu i za pośrednictwem Wydziału Budżetu musi zostać zwrócona. W autopoprawce nr 2 
ujęta została zmiana dotycząca domów pomocy społecznej – kwota 700 000 zł trafi do 
domów pomocy społecznej. W projekcie budżetu miasta trzeba będzie przeliczyć tę kwotę na 
warunki całego przyszłego roku. Będzie to kwota ok. 3 mln zł.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Prowadzenie posiedzenia przejął przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek.  
 
Faza pytań i dyskusji. 



 3

 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2018 na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk  
nr 312/2018. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  p. Władysław Skwarka powiedziała, że jest to kolejna 
podwyżka środków PFRON - już ponad 20 mln zł środków z Funduszu skierowanych zostało 
do Miasta. Zakup windy, która montowana jest w UMŁ sfinansowany został z środków 
PFRON. Pozostałe koszty z tym związane pokrywa Miasto. W przyszłym roku przewidziana 
została również podwyżka w takiej samej wysokości dla 9 warsztatów terapii zajęciowych. 
Być może podjęta zostanie również przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzja o otwarciu 10. 
warsztatu terapii zajęciowej – to zadanie własne powiatu wykonywane z środków PFRON. 
Wyraził nadzieję, że kwota środków z PFRON będzie sukcesywnie rosła.  
 
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.  
 
 
Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum 
Medycznym „Widzew” w Łodzi – druk nr 307/2018. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
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.  
 
 
Ad pkt 5 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- zaproszenie na spotkanie Zespołu ds. wypracowania zasad zasiedlania  
i funkcjonowania domu wielopokoleniowego w Łodzi – 6.IX.2018  
(skan pisma przesłany przewodniczącemu komisji 4 września br.) 
 
- sprawozdanie za I półrocze 2018 r. z wykonania planów finansowych  
6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Łódź 
 
- zaproszenie Fundacji Gajusz na Dzień Otwarty w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego 
Rodzinie 12.IX.2018 r.  
(skan zaproszenia przesłany przewodniczącemu komisji 7 września br.) 
 
- informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o obowiązku przedstawiania Radzie 
sprawozdań z działalności komisji w tej kadencji do dnia 6 listopada 2018 r. 
 
- list pielęgniarek, opiekunek i pokojowych z CRO DPS w Łodzi w sprawie sytuacji  
w placówce, z prośbą o podjecie działań przez Komisję Zdrowia  
 
- uwagi dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych do reformy pieczy zastępczej 
 
- do wiadomości Komisji - skarga mieszkańca na niewłaściwy tryb rozpatrzenia jego skargi 
skierowana do Prezydenta Miasta Łodzi  
 
- do wiadomości Komisji - skarga mieszkańca skierowana do Prezydenta Miasta Łodzi na: 
1. na niewłaściwe przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze – kierownicze na 
dyrektora Domu Dziecka nr 8 w Łodzi, ul. Zuchów 4 
2. niewłaściwe, nieprawidłowe zarządzanie przez dyrektora MOPS jednostkami podległymi 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek przypomniał, że przekazano radnym poczta 
elektroniczną wiadomość dotyczącą ewentualnego rozszerzenia porządku dzisiejszego 
posiedzenia.  
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Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy dla omówienia punktów porządku 
proponowanych w mailu zostanie zwołane jeszcze dziś kolejne posiedzenie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że jest to kwestia do 
rozstrzygnięcia przez radnych – czy np. o te punkty rozszerzony zostanie obecny porządek. 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk odpowiedziała, że brak na tej sali możliwości technicznych do 
przedstawienia prezentacji. Ponadto pozostało 25 minut do otwarcia sesji Rady Miejskiej. 
Zapytała o kolejne posiedzenie Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował termin posiedzenia  
24 października, tj. tydzień przed sesją Rady Miejskiej.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zaproponowała włączyć do porządku tego posiedzenia poza 
informacją dotyczącą harmonogramu wprowadzania reformy pieczy zastępczej punkt 
dotyczący szkoleń i pozyskiwania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


