DPr-BRM-II.0012.6.10.2015
Protokół nr 12/IV/2015
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji
obecnych
nieobecnych

- 14 radnych
- 12 radnych
- 2 radnych tj. p. Małgorzata Matuszewska
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 skargi
p. .............................. na działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych
– druk BRM nr 60/2015.
Radni przyjęli porządek jednogłośnie.

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia.
Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi
p. ............................ na działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych – druk BRM
nr 60/2015.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyjaśnił, że sprawę skargi przedstawiał
wstępnie podczas posiedzenia Komisji 22 kwietnia br. Do wczoraj trwały jeszcze prace nad
ostatecznym opracowaniem uzasadnienia do projektu uchwały ale zgodnie z przedstawionym
podczas poprzedniego posiedzenia stanowiskiem skargę uznaje za bezzasadną. Skarga jest
bezzasadna, gdyż przesłanki leżące u podstawy wniesienia skargi usunięte zostały w toku
postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy bez rozstrzygnięcia SKO
i nieusunięcia przesłanek skarga byłaby zasadna.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że można byłoby
domniemywać, że błąd popełniony przez Centrum Świadczeń Socjalnych nie został
naprawiony. Należy jednak zwrócić uwagę na zapis w kodeksie postępowania
administracyjnego, iż przesłanki zostały usunięte w toku odrębnego postępowania
administracyjnego. Tuz po złożeniu skargi sprawa została załatwiona zgodnie z wnioskiem
zainteresowanej strony.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów 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

