
Posiedzenie nr 49 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
19 kwietnia 2017 r. 

 
 

1. Przyjęto protokół nr 47/III/2017 z posiedzenia Komisji. 

Opinia pozytywna:  „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 
budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 99/2017. 

Opinia pozytywna:  „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 2 głosy.  

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz 
prowadzącego rodzinny dom dziecka – druk nr 98/2017. 

Opinia pozytywna:  „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi - sprawozdanie  
z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2016 – druk nr 88/2017 , w części 
dotyczącej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejskiego Zespołu Żłobków, 
Centrum Świadczeń Socjalnych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Opinia pozytywna:  „za” – 5 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

5. Zapoznano się z informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2016-
31.12.2016 – druk nr 89/2017.  

6. Zapoznano się ze sprawozdaniem za 2016 rok z wykonania planów finansowych  
6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Łódź. 

7. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2016 – druk nr 90/2017.  

8. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2016 planu nadzoru 
nad działającymi na terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi 
opiekunami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi  
– druk nr 91/2017.  

9. Zapoznano się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016  
– druk nr 108/2017. 
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