
DPr-BRM-II.0012.6.16.2018 
Protokół nr 80/X/2018 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 24 października 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   11 radnych  
 
obecnych   -   8 radnych  
 
nieobecnych  -     3 radnych tj. p. Tomasz Głowacki 
         p. Małgorzata Matuszewska 
         p. Paulina Setnik 
 
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 79/X/2018 posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki 
Społecznej. 

3. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. harmonogramu 
wprowadzania zmian w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

4. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - podsumowanie programu 
szkoleń i pozyskiwania nowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów 
dziecka. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 



 2

 
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.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 79/X/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 323/2018. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. 

4. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. harmonogramu wprowadzania 
zmian w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

5. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - podsumowanie programu 
szkoleń i pozyskiwania nowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 79/X/2018 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 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 323/2018.  
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt 
uchwały wraz uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zgłosił wniosek formalny w sprawie 
zdjęcia z porządku obrad pkt 4 i pkt 5 tj: 
- Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. harmonogramu wprowadzania 
zmian w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
- Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - podsumowanie programu szkoleń  
i pozyskiwania nowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 
Wniosek uzasadnił tym, iż radna p. M. Grzeszczyk, która zabiegała o włączenie powyższych 
punktów do porzadku dzisiejszego posiedzenia, po podpisaniu listy obecności na posiedzeniu 
opuściła posiedzenie i w nim nie uczestniczy.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał wniosek pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
 
 
Ad pkt 3 - Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki 
Społecznej. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że sprawozdanie podsumowuje 
działalności Komisji w VII kadencji Rady Miejskiej w Łodzi. Sprawozdanie zostało przesłane 
radnym drogą mailową. Zapytał o ewentualne uwagi do jego treści. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- skarga mieszkańca na działalność Prezydenta Miasta Łodzi, niewłaściwy nadzór nad MOPS 
w Łodzi w zakresie zarządzania przez dyrektora MOPS Domem dla Małych Dzieci – 
publiczne podanie informacji niezgodnej z prawdą 
 
- wyjaśnienia MOPS do powyższej skargi 
 
- skarga mieszkańca na działalność Prezydenta Miasta Łodzi, niewłaściwy nadzór nad MOPS 
w Łodzi w zakresie zarządzania przez dyrektora MOPS Domem Dziecka nr 8 – niewłaściwe 
przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze, nieprawidłowe zarządzanie jednostkami 
podległymi 
 
- wyjaśnienia MOPS do powyższej skargi 
 
- skarga mieszkańca złożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej, przekazana do 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością – dotyczy niewłaściwego wydatkowania środków 
publicznych przez Miasto Łódź – Dom Dziecka nr 8 w Łodzi 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że zbliżający się koniec obecnej kadencji Rady Miejskiej 
pozostawia niewiele czasu na rozpatrzenie skarg, które nadal wpływają do Komisji.  
W przypadku, kiedy radni nie zgłoszą się do ich rozpatrywania, Przewodniczący weźmie ten 
obowiązek na siebie. 
 
Następnie Przewodniczący zaproponował termin kolejnego posiedzenia 31 października br. 
przed sesją RM.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


