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Protokół nr 32/V/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 25 maja 2016 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 protokołu nr 31/V/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 166/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2016-2040 – druk nr 167/2016.  

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

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy  
ul. Tatrzańskiej 109 – druk nr 170/2016. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy  
ul. Niciarnianej 41 – druk nr 171/2016. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 31/V/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 166/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2016-2040 – druk nr 167/2016.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy  
ul. Tatrzańskiej 109 – druk nr 170/2016. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy  
ul. Niciarnianej 41 – druk nr 171/2016. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 30/IV/2016 posiedzenia Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 166/2016. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały  
i autopoprawkę wraz z uzasadnieniem.  
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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 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, 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 
2016-2040 – druk nr 167/2016. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały  
wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jakich rodzin dotyczy 
program ”Razem z rodziną”. 
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner wyjaśniła, 
że przewiduje się objąć programem 230 rodzin. W Łodzi pomocą społeczną objętych jest 
obecnie ponad 30 tys. rodzin ale program dotyczyć będzie tylko rodzin dzieci pozostających, 
bądź skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Program ma za zadanie 
powodować, aby dzieci powracały do rodzin biologicznych.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy  
ul. Tatrzańskiej 109 – druk nr 170/2016. 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 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 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy  
ul. Niciarnianej 41 – druk nr 171/2016. 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
- pismo Wydziału Edukacji UMŁ odnoszące się do pisma p. Krystyny Walewskiej, dyrektora 
Policealnej Szkoły Opiekunów Medycznych (w załączeniu pismo WE informujące osoby 
prowadzące szkoły niepubliczne kształcące w zawodach medycznych o zmianie wysokości 
stawki dotacji oraz projekt pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zmiany 
zasad dotowania szkolnictwa niepublicznego) 
 
- Spółdzielnia Socjalna FADO - zaproszenie na Łódzki Konwent Regionalny  
II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 22 czerwca br. 
 
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że przygotowane zostały pisma w sprawie szkoły 
policealnej opiekunów medycznych CEIRO i zgodnie z ustaleniami zostaną one przekazane 
właściwym osobom.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. W. Skwarka zapytał o nowy skład rad społecznych ze 
względu na zbliżający się koniec kadencji dotychczasowych rad.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 
projekty uchwał dotyczące powołania nowych rad są przygotowane i będą przedstawiane 
radnym na sesji Rady Miejskiej 15 czerwca br. 
 
 
Przewodniczący zwrócił się prośbą o wyjaśnienie dlaczego projekty mogły być 
przygotowane dopiero teraz.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 
opóźnienie wyniknęło z faktu, iż Kluby Radnych zwlekały ze zgłoszeniem swoich 
kandydatów, również Wojewoda Łódzki zgłosił kandydatów dopiero w tym tygodniu. 
Odpowiedział też na pytanie radnego p. W Skwarki, że Prezydent Miasta Łodzi zgłosiła 
kandydatów w lutym br.  
 
 
Przewodniczący podkreślił, że opóźnienia mogą się więc zdarzać, gdyż Wydział Zdrowia 
uzależniony jest w tym przypadku od innych instytucji.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 


