
DPr-BRM-II.0012.6.21.2015 

Protokół nr 23/XI/2015 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 18 listopada 2015 r. 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -   10 radnych  
nieobecnych  -     0 radnych  
 
 
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. Przyjęcie protokołów nr 20/IX/2015, nr 21/X/2015 i nr 22/X/2015 posiedzeń 
Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. – druk nr 260/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2015-2040 – druk nr 261/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyodrębnienia Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 działającego  
w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, przekształcenia go  
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i utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4  
i nadania statutu jednostce – druk nr 268/2015. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 1: 
 
Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 267/2015.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu 
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2016" - druk nr 274/2015. 

 
 
Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołów nr 20/IX/2015, nr 21/X/2015 i nr 22/X/2015 posiedzeń 
Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. – druk nr 260/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2015-2040 – druk nr 261/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyodrębnienia Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 działającego  
w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, przekształcenia go  
i utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 i 
nadania statutu jednostce – druk nr 268/2015.  

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 267/2015.  

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu 
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2016" - druk nr 274/2015.  

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołów nr 20/IX/2015, nr 21/X/2015 i nr 22/X/2015 posiedzeń Komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokoły. 
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. – druk nr 260/2015. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
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 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2015-2040 – druk nr 261/2015. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy kwota 100 tys. zł  
z przeznaczeniem na I etap termomodernizacji budynku ZOZ Łódź-Bałuty w 2015 roku ma 
szansę zostać wydana.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że tak. Zapewnia to dyrektor placówki. Będzie tu zastosowana procedura poza przetargiem.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy jest już przygotowana 
dokumentacja.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że ww. środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji z podziałem  na dwa jej etapy - 
stosownie do zakresów prac.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyodrębnienia Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 działającego  
w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, przekształcenia go  
i utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 i nadania 
statutu jednostce – druk nr 268/2015. 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner omówiła 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 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 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 267/2015.  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi p. Jolanta Król omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o powód braku wykorzystania 
80 tys. zł na aktywizacje osób niepełnosprawnych.  
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi p. Jolanta Król wyjaśniła, że wolna kwota przekazana do 
dyspozycji MOPS wynosi 35 520 zł. Pozostała kwota z pełnej puli tj. 80 tys. zł będzie 
wydatkowana w związku ze złożonymi przez osoby niepełnosprawne wnioskami. 
Niewydatkowanie kwoty 35 tys. zł spowodowane jest odstąpieniem od podpisanych już 
umów przez pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy i skierowaniem mniejszej liczby 
osób niepełnosprawnych na staże – planowano skierować ok. 20 osób na okres co najmniej  
6 miesięcy, a skierowano jedynie 13 osób poszukujących pracy.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że wymieniona została 
kwota 80 tys. zł przenoszona na inne zadania na realizacje wniosków. Nadal nie zostało 
wyjaśnione niewydatkowanie tej kwoty. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o opinię Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi p. Jolanta Król odpowiedziała, że jest ona pozytywna.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym  
i 2 głosach wstrzymujących się,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu 
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2016" - druk nr 274/2015.  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński omówił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem.  



 6

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy w przyszłorocznym 
budżecie są środki na realizacje tego programu.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
łączna kwota planowana przez jednostki wynosi 45 846 150 zł. Nie ma sygnałów ze strony 
komórek merytorycznych na temat braku środków. Biuro opiera się na informacjach 
przekazywanych przez jednostki.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka odpowiedział, że projekt uchwały 
mówi o 45 mln zł. i chciałby uzyskać informację, gdzie w projekcie budżetu są te środki.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że nie są 
to zadania Biura ale wszystkich komórek merytorycznych i przedstawia informację, jaką od 
tych komórek otrzymał.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka odpowiedział, że niestety tych 
środków w budżecie nie ma.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski dodał, że środki finansowe 
przeznaczone na realizacje omawianego programu rozbite są na szereg zadań i konkursów, 
które dopiero będą ogłaszane. Środki finansowe będą sklasyfikowane w trakcie roku 
budżetowego, kiedy będą ogłaszane konkursy i są to środki poszczególnych komórek 
merytorycznych uczestniczących w programie.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński dodał, że program 
zaczyna być tworzony w lipcu, kiedy to wydziały planują swoje działania – dlatego  
w programie zapisano, iż jest to nie więcej niż 45 mln. Wynika to z faktu, iż ustawodawca 
nakazuje uchwalić program do 30 listopada, a budżet uchwalany jest w grudniu. Osobny 
materiał, gdzie wskazuje się wszystkie zadania wraz z kwotami ukazuje się już po przyjęciu 
budżetu. Ponadto, co roku przedstawiane jest sprawozdanie z realizacji programu.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka odpowiedział, że wszystkie inne 
zadania, które nie są zadaniami własnymi gminy i powiatu nie będą realizowane, ponieważ 
nie ma na to środków.  
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Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński potwierdził, że  
z organizacjami pozarządowymi można realizować zadania publiczne wymienione w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ale tylko takie, które są zadaniami 
gminy i powiatu. Ewentualnie do tej grupy mogą dojść tzw. zadania zlecone z administracji 
rządowej, a część z nich może być realizowana z organizacjami pozarządowymi.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
 
- odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego na pismo Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i załączonej uchwały nr XVIII/401/15 Rady Miejskie w Łodzi z dnia  
7 października 2015 r. – dotyczy rozpatrzonej skargi p. .................. z 5 sierpnia 2015 r. 
(skarga nr 3) 
 
 
- uzupełnienie p. ...................... do skarg:  
z 30 września br. (skarga nr 5) 
z 12 października br. (skarga nr 6) 
 
 
Przewodniczący dodał, że przygotowane zostało pismo w sprawie zgłoszonej przez sp. z o. o 
Apartamenty Plus w sprawie budowy modelowego domu opieki. Komisja skieruje pismo do 
Prezydent Miasta Łodzi z zapytaniem o opinię, gdyż takie samo pismo wpłynęło również 
otrzymała Pani Prezydent. Przygotowane zostały również pisma w sprawie uszczegółowienia 
przedmiotu skarg przez p. ..................... – w odpowiedzi Skarżący nie przedłożył informacji 
nt. upoważnienia przez osoby trzecie do składania skarg w ich imieniu,  
a przedmiot skargi nie został sprecyzowany. W sprawie skarg przygotowane zostaną projekty 
o pozostawieniu skarg bez rozpatrzenia. Ponadto Przewodniczący przypomniał, że do Komisji 
kierowane było pismo NSZZ Solidarność pracowników pomocy społecznej w sprawie 
wypłaty nagród z okazji dnia pracownika pomocy społecznej przypadającego na 21 listopada. 
Zaproponował stanowisko Komisji kierowane do Prezydent Miasta Łodzi wyrażające 
poparcie dla wypłaty takich nagród.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zwrócił się z prośbą o przygotowanie stanowiska do końca 
tygodnia ze względu na fakt, iż święto pracowników przypada już w najbliższą sobotę.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zaproponowane stanowisko. 
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W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko. 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


