
Protokół nr 22/I/2017 
DPr-BRM-II.0012.11.1.2017 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 stycznia 2017 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecnych................ 5 osób. 
 

2.  Zaproszeni goście - według listy obecności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Przyjęcie protokółu posiedzenia nr 21 Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” 
w Łodzi – druk nr 363/2016. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki 
Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 364/2016. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka, która 

powitała zebranych. Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie 
do porządku obrad następujących, dodatkowych punktów: 

- przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok (pkt 3a); 
- oraz przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok (pkt 3b). 
Za przyj ęciem porządku posiedzenia, wraz z zaproponowaną przez panią 

Przewodniczącą zmianą, głos oddało 5 osób, przeciw nie głosował nikt, nikt również nie 
wstrzymał się od głosu. 

Komisja przyj ęła więc jednogłośnie porządek obrad. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokółu posiedzenia nr 21 Komisji. 
Za przyj ęciem ww. protokołu głosowało 5 radnych, przeciw — nikt, nikt 

również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem ten protokół. 
 
Ad. pkt 2-3: zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miejskiej 

w Łodzi: 
- w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim 

Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi – druk nr 363/2016; 
- oraz w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej 

w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotne j im. bł. Rafała Chylińskiego 
w Łodzi – druk nr 364/2016. 

P. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ 



 2

w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia pani Iwona Iwanicka omówiła 
przedmiotowe projekty uchwał (załącznik nr 4 i 5 do protokołu). Pani Dyrektor 
poinformowała ponadto zebranych, że Wydział wnosi autopoprawkę do projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum 
Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – polegająca na tym, iż 
z § 14 pkt 1 ww. regulaminu („w posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor lub 
jego zastępca oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w SPZOZ”) 
wykreśla się słowa: „oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w SPZOZ.” 
Uzasadniając tę propozycję pani Dyrektor wyjaśniła, że zapis ten jest bezprzedmiotowy, 
ponieważ na terenie powyższej jednostki nie działają związki zawodowe. 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zwracając uwagę, że ww. regulaminy 

trochę się różnią od siebie, jeżeli chodzi o poszczególne sformułowania, zadała pytanie, czy 
ich treść nie jest przez Wydział ujednolicana. 

P. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ 
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia pani Iwona Iwanicka stwierdziła, że 
powyższe regulaminy są autorstwa Rad Społecznych – Wydział nie może ingerować w ich 
treść. Oczywiście zmiany w treści tych regulaminów wprowadzać może natomiast Rada 
Miejska. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum 
Medycznym „Górna” w Łodzi – druk nr 363/2016 – głosowało 5 radnych, przeciw — 
nikt, nikt te ż nie wstrzymał się od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chyli ńskiego w Łodzi – druk nr 364/2016 – 
głosowało 5 radnych, przeciw —nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja zaopiniowała więc pozytywnie ww. projekty uchwał Rady Miejskiej 
w Łodzi. 

 
Ad. pkt 3a: przyj ęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przedstawiła zebranym projekt 

powyższego sprawozdania (załącznik nr 6 do protokołu). Pani Przewodnicząca zgłosiła 
ponadto następującą autopoprawkę do tego projektu. 

1. W zdaniu: „w posiedzeniach Komisji uczestniczyli:” po słowie: „uczestniczyli” 
umieszcza się zwrot: „m. in.” 

2. Z fragmentu zdania: „dziennikarze łódzcy i inni” wykreśla się słowa: „i inni.” 
Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
Za przyj ęciem tego projektu głosowało 5 członków Komisji, przeciw nie 

głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem sprawozdanie ze swojej działalności za 2016 rok. 
 
Ad. pkt 3b: przyj ęcie planu pracy Komisji na 2017 rok. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zaprezentowała zebranym projekt 

planu pracy Komisji (załącznik nr 7 do protokołu). 
Nie zgłoszono uwag do powyższego projektu. 
Za przyj ęciem ww. projektu głosowało 5 radnych, przeciw nie głosował nikt, 

nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła więc plan pracy na 2017 rok. 
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Ad. pkt 4: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka poinformowała zebranych, iż 

do Komisji nie wpłynęły jeszcze pisemne propozycje zmian w Statucie Miasta Łodzi, 
sformułowane przez Kluby Radnych Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Po otrzymaniu tych propozycji, Komisja powróci do prac nad nowelizacją 
Statutu Miasta Łodzi. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 


