
DPr-BRM-II.0012.6.8.2015 

Protokół nr 10/IV/2015 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 kwietnia 2015 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   11 radnych 
obecnych   -     9 radnych 
nieobecnych  -     2 radnych tj. p. Tomasz Głowacki 
         p. Władysław Skwarka 
 
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. Porządek obrad: 
 

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.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  
 
Proponowany porządek obrad: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  
p. ................................ przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  
– druk BRM nr 52/2015. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Radni przyjęli porządek jednogłośnie.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
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Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi p. ................................ przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  
– druk BRM nr 52/2015.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że przyjęty podczas dzisiejszego 
posiedzenia Komisji przed sesją RM termin rozpatrzenia skargi nie uzyskał pozytywnej opinii 
prawnej Radcy Prawnego. Stąd konieczność ponownego rozpatrzenia projektu uchwały. 
Następnie zaproponował termin rozpatrzenia skargi do 29 kwietnia 2015 roku tj. do 
najbliższej sesji Rady Miejskiej.  
 
 
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. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


