
Posiedzenie nr 16 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
24 czerwca 2015 r. 

 

 

1. Wysłuchano Sprawozdania z rocznej działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego 
ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży. 

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach Miejska Przychodnia „Dąbrowa”  
w Łodzi oraz Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi – druk nr 145/2015.  

Opinia pozytywna:  „za” – 7 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  
w regulaminie działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”  
w Łodzi – druk nr 160/2015.  

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

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Centrum Medycznemu im. dr Karola Jonschera w Łodzi – druk nr 161/2015.  

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

5. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 165/2015. 

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

6. Dyskutowano na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 

7. Wysłuchano Sprawozdania z realizacji w 2014 r. „Powiatowego programu działań 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020”  
– druk nr 167/2015.  

8. Wysłuchano Sprawozdania z realizacji uchwały Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej  
w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, zmienionej uchwałą  
Nr XCVIII/2024/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. – druk 
nr 146/2015.  

9. Wysłuchano Sprawozdania z realizacji uchwały Nr LXXIX/1659/14 RM w Łodzi z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2014 – druk nr 147/2015.  



10. Wysłuchano Sprawozdania z realizacji programu działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w kresie od czerwca 2014 r. 
do maja 2015 r.- druk nr 148/2015.  

11. Wysłuchano Sprawozdania z realizacji „Programu profilaktyki ryzykownego stanu 
psychicznego” adresowanego do młodzieży szkół średnich finansowanego z budżetu 
miasta Łodzi w 2014 roku – druk nr 149/2015.  

12. Wysłuchano Sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy 
dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi  
w 2014 roku - druk nr 150/2015.  

13. Wysłuchano Sprawozdania z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian 
Przeciw Grypie” finanse. z budżetu miasta Łodzi w 2014 r.-druk nr 151/2015.  

14. Sprawy wniesione i wolne wnioski – wstępnie ustalono termin posiedzenia Komisji 
po zakończeniu przerwy wakacyjnej. 

 

 
      Osoba odpowiedzialna: Magdalena Czerkawska 
           Data sporządzenia: 26.06.2015 r. 
 
 


