
DPr-BRM-II.0012.6.2.2015 

Protokół nr 4/I/2015 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 21 stycznia 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 2/XII/2014 i 3/I/2015 posiedzeń Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady 
Seniorów – druk BRM nr 1/2015.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 2/2015.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – druk nr 3/2015.  

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2015 – druk nr 4/2015.  
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi  
– druk nr 5/2015.  

7. 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 w sprawie ustalenia wysokości kwoty 

służącej wyliczeniu wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum 
Integracji Społecznej w 2015 r. - druk nr 9/2015. 

 
Następnie Przewodniczący zaproponował wycofanie z proponowanego porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów – druk BRM nr 1/2015 na 
zgłoszony mu przez projektodawcę wniosek oraz wprowadzenie do porządku obrad 
rozpatrzenia i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi Zarządu Głównego Związku 
Zawodowego Pracowników Socjalnych na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi - druk BRM nr 16/2015, gdyż do Komisji wpłynęła opinia prawna w tej 
sprawie.  
 
Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołów nr 2/XII/2014 i 3/I/2015 posiedzeń Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty 
służącej wyliczeniu wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum 
Integracji Społecznej w 2015 r. - druk nr 9/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 2/2015.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – druk nr 3/2015.  

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2015 – druk nr 4/2015.  

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi  
– druk nr 5/2015.  

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi Zarządu Głównego 
Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych na działanie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - druk BRM nr 16/2015. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący poddał po głosowanie zmianę porządku dzisiejszego posiedzenia. 
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W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołów nr 2/XII/2014 i 3/I/2015 posiedzeń Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołów pod głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokoły. 
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty 
służącej wyliczeniu wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji 
Społecznej w 2015 r. - druk nr 9/2015. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
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 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 2/2015. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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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 braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – druk nr 3/2015. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ze względu na propozycję łącznego omawiania projektów - druk nr 3/2015 oraz druk nr 
4/2015 wspólna faza pytań i dyskusji przedstawiona jest w kolejnym punkcie porządku.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2015 – druk nr 4/2015. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła 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. 
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W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy w MPPiRPA uwzględniono 
zwiększenie środków z tzw. „kapslowego” uwzględnione w projekcie budżetu miasta na 2015 
rok.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że tak i dotyczy to kwoty 366 tys. zł, która zapisana została w działaniach 
realizowanych przez Wydział Sportu.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, kto prowadzi warsztaty przeciw przemocy i do 
jakiej grupy społecznej takie warsztaty są adresowane.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że część takich działań realizują organizacje pozarządowe (warsztaty  
o charakterze czysto profilaktycznego działania), część Miejskie Centrum Zdrowia 
Publicznego – dla osób poszkodowanych, czy sprawców przemocy.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „ Śródmieście” w Łodzi  
– druk nr 5/2015. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi Zarządu Głównego 
Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych na działanie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - druk BRM nr 16/2015. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zaproponował, aby podsumowując uzasadnienie do 
projektu zapisać, iż „skargę Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników 
Socjalnych w Łodzi uznaje się w części wskazanej w niniejszym uzasadnieniu za zasadną”. 
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak dalszych 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. 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji: 
 
- pismo związków zawodowych działających na terenie Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńczego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267 w sprawie podwyżek wynagrodzeń 
dla pracowników 
 
 
- pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej i informujące, iż obowiązek przedłożenia radzie 
okresowych planów pracy Komisji upływa 25 lutego br. 
 
 
- pismo Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w sprawie nierównego podziału śr. finansowych na podwyżki dla pracowników 
oraz wyrównania poziomu wynagrodzeń pracowników 
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- pismo Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w sprawie uwzględnienia budżecie 
miasta na 2015 rok realnych potrzeb stowarzyszenia związanych z realizacją powierzonych 
mu działań 
 
 
- pismo Wiceprzewodniczącej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej 
i Współpracy Międzypokoleniowej – stanowisko, poparcie zmiany sposoby wyłaniania 
członków Rady Seniorów 
 
 
- opinia prawna w sprawie prośby Klubu Lokalnej Integracji LONIA skierowanej do Komisji 
dot. przyznanie mu statusu dziennego ośrodka rehabilitacji  
 
 
Przewodniczący Komisji  wyjaśnił, że w związku z treścią opinii prawnej, iż sprawa 
zgłoszona przez Klub pozostaje poza właściwością Rady Miejskiej przygotowane zostało 
pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi z prośbą o przekazanie stronie 
zainteresowanej ww. opinii prawnej wraz z informacją.  
 
 
- opinia prawna w sprawie właściwości Rady Miejskiej w Łodzi do rozpatrzenia skargi 
Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych 
 
 
 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 


