
DPr-BRM-II.0012.6.11.2017 
 

Protokół nr 53/VI/2017 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 7 czerwca 2017 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 50/V/2017, 51/V/2017 i 52/V/2017 posiedzeń Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. .......... – druk BRM nr 119/2017. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 1, Aneksem nr 2 i Aneksem nr 3. 
 
Proponowany porządek obrad został poszerzony Aneksem nr 1 o następujące sprawy: 

1. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2016 r.  
– druk nr 141/2017. 
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2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Programu profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się”.  
- druk nr 147/2017. 

 
Proponowany porządek obrad został poszerzony Aneksem nr 2 o następujące sprawy: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 152/2017. 

 
Proponowany porządek obrad został poszerzony Aneksem nr 3 o następujące sprawy: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi p. .......... - druk BRM nr 120/2017. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołów nr 50/V/2017, 51/V/2017 i 52/V/2017 posiedzeń Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 152/2017. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. .......... – druk BRM nr 119/2017. 

4. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2016 r.  
– druk nr 141/2017. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Programu profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się”.  
- druk nr 147/2017. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi p. .......... - druk BRM nr 120/2017. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołów nr 50/V/2017, 51/V/2017 i 52/V/2017 posiedzeń Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokoły pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokoły. 
 



 3

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 152/2017. 
 
Wydział Budżetu p. Piotr Lewandowski omówił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził zadowolenie, iż są w budżecie 
środki finansowe na sfinansowanie wycieczki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
z ul. Przyrodniczej.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji –
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. .......... – druk BRM nr 119/2017.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zaproponował w uzasadnieniu do projektu uchwały 
wprowadzić odnośniki Ad. 1,2, 3 itd., co uporządkuje wyjaśnienia zawarte w uzasadnieniu  
a dotyczące poszczególnych postawionych zarzutów. Zwrócił również uwagę, iż w ostatnim 
akapicie chodzi o Dom Dziennego Pobytu, nie o Dom Pomocy Społecznej. Dodał, że dom 
ponosi stałe koszty podczas nieobecności pensjonariusza i w związku z tym w jego opinii 
skarga jest bezzasadna.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zgodził się z proponowanymi zmianami.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2016 r.  
– druk nr 141/2017. 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Agata Tylipska omówiła sprawozdanie. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, czy wspomniany Zespół opiniował będzie jedynie 
nowe obiekty, czy również modernizacje istniejących obiektów itp.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Agata Tylipska odpowiedziała, że Zespół nie 
będzie zajmował się opiniowaniem a został powołany do opracowania dokumentów 
określających standardy dostępności, zasady które winny być uwzględnione przy 
projektowaniu wszystkich inwestycji w Łodzi.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, czy do prac Zespołu zaproszono instytucje 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Agata Tylipska odpowiedziała, że specjaliści  
z tych instytucji nie zostali doproszeni do Zespołu, natomiast Spółdzielnia Socjalna FADO, 
która w efekcie opracowuje ten dokument współpracuje z wieloma instytucjami 
zrzeszającymi różne grupy osób niepełnosprawnych, aby potrzeby tych grup były 
uwzględnione w tym dokumencie.  
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Programu profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się”.  
- druk nr 147/2017. 
 
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.  
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy osoby przebadane w ramach 
programu e-pielęgniarka będą badane ponownie.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że nie zna zakresu badania w programie e-pielegniarka obejmującego wady 
postawy. W omawianym programie badania przeprowadzane będzie przez lekarza, specjalistę 
z dziedziny rehabilitacji.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, czy wszystkie szkoły objęte zostaną programem, 
czy jedynie wytypowane placówki.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że placówki szkolne wyłonione zostaną przez placówki ochrony zdrowia tj. 
realizatora zadania wyłonionego w konkursie.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, czy można zawrzeć klauzulę o objęciu programem 
np. 60% uczniów w każdej szkole, tak aby nikt nie poczuł się pominięty.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że można zasugerować zakładom opieki zdrowotnej podjęcie współpracy  
z każdą szkołą, oczywiście konieczna jest tu zgoda dyrektora szkoły.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy Wydział 
ma zdiagnozowane potrzeby placówek szkolnych w tym zakresie, gdyż zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej są w szkołach prowadzone.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że tegoroczne działania w tym zakresie nie są zlecone przez Wydział 
Zdrowia. W roku ubiegłym w ramach programu Miasta przebadano 4 934 dzieci z klas I-III,  
a z badań statystycznych wynika, że 1724 osoby tj. 35% wszystkich przebadanych miało 
prawidłową postawę, 47% otrzymało zlecenie na udział w zajęciach grupowych gimnastyki 
korekcyjnej, 18% zlecono udział w zajęciach indywidualnych ze względu na poważną wadę 
postawy.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy program 
kończy się na 10 zajęciach po 30 min.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że jest to niezbędne minimum, jakie trzeba zaproponować. Ma być to zachęta 
do dalszych działań w tym zakresie, a wymagają one zaangażowania ze strony rodziców. Jeśli 
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będzie taka potrzeba podjęte zostaną starania o środki finansowe na zwiększenie oferty w tym 
zakresie.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powiedział, że skoro realizatorzy zostaną 
wyłonieni w konkursie – czy zastrzeżono w umowach, aby realizatorzy nie mogli podzlecać 
innym podmiotom realizacji programu.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że ogłoszenie konkursowe jest w trakcie opracowywania, zawiera wysokie 
wymagania w stosunku do podmiotów, realizatorów. Zapewniła, że to sprawdzi.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi p. .......... - druk BRM nr 120/2017 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że ze względu na termin 
przekazania skargi do Rady Miejskiej przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów konieczne 
jest przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi. Projekt uchwały w sprawie skargi trafi na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej 5 lipca br.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Ad. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
 
- skarga p. .......... dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 
 
Skargę do rozpatrzenia otrzymał radny p. Marcin Zalewski.  
 
 
- pismo Poseł na Sejm RP p. Małgorzaty Niemczyk w sprawie zamontowania  
w mieście oparć służącym seniorom 
 
 
- zaproszenie Burmistrza Polkowic p. Wiesława Wabika na XXVI Krajową Konferencję 
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich –pn. „Zdrowie psychiczne – rozpowszechniać 
wiedzę – rozmawiać ze sobą”  -  Polkowice 20-22 września br. 
 
 
- zaproszenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na konferencję pn. „Trójkąt współpracy dla 
innowacji medycznych - uczelnia, przemysł, szpital”  
Centrum Kliniczno - Dydaktyczne UM w Łodzi, – 8 czerwca br.,  ul. Pomorska 251 
 
 
- wyjaśnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie skargi p. .......... 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek przypomniał o piśmie rodziców dorosłych 
dzieci niepełnosprawnych w sprawie podniesienia opłat za transport do Domu Dziennego 
Pobytu przy ul. Ćwikli ńskiej w Łodzi. Zaproponował wystąpienie z zapytaniem w tej sprawie 
do Prezydenta Miasta Łodzi.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski poinformował, iż na sesji Rady 
Miejskiej zaproponuje wprowadzenie punktu pn. Informacja Prezydenta Miasta na temat 
realizacji usług opiekuńczych. Następnie zwrócił się z prośbą o przyjęcie przez Komisję 
stanowiska w sprawie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”  
w Łodzi.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że rozmawiał w tej sprawie  
z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. Taki zakup zostanie dokonany, pozostaje jedynie 
kwestia ustalenia podstawowych parametrów pojazdu. Podkreślił, że zgadza się, iż taki zakup 
powinien zostać zrealizowany.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zaproponował wzmocnienie dla tej 
sprawy poprzez stanowisko Komisji o następującej treści: 
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Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi stoi na stanowisku, iż 
konieczny jest zakup środka transportu dla Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”,  
a realizacja tego zakupu wskazana jest jeszcze w bieżącym roku. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał stanowisko pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko.  
 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


