DPr-BRM-II.0012.6.7.2015
Protokół nr 9/IV/2015
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji
obecnych
nieobecnych

- 11 radnych
- 8 radnych
- 3 radnych tj. p. Bogusław Hubert
p. Łukasz Rzepecki
p. Paulina Setnik

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 wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która
powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi
oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego
podmiotu – druk nr 93/2015.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi p. ................................ – druk BRM nr 52/2015.
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zgłosił wniosek o zdjęcie
z porządku obrad pkt. nr 1 ze względu na nie zakończone procedury w sprawie której dotyczy
projekt uchwały.

Po uwzględnieniu zgłoszonego wniosku Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek
zaproponował następujący porządek obrad.

Porządek obrad pop zmianach:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi p. ................................ – druk BRM nr 52/2015.
2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący poddał po głosowanie zmianę porządku dzisiejszego posiedzenia.

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia.
Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi p. ................................ – druk BRM nr 52/2015.
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że skarga wpłynęła do Komisji
miesiąc temu. Następnie Komisja wystąpiła o opinię prawną w sprawie wyjaśnienia, czy
złożone pismo należy uznać za skargę oraz czy skarżącemu przysługuje przymiot strony
w tej sprawie. Otrzymana opinia prawna została przesłana Państwu radnym drogą
elektroniczną. Jednocześnie Komisja wystąpiła do UMŁ z prośbą o ustosunkowanie się do
treści skargi, gdyż dotyczy ona władz Miasta. Wyjaśnienia jeszcze nie otrzymano.
Ze względu na konieczność oczekiwania na wyjaśnienia konieczne jest przedłużenie terminu
dla rozpatrzenia niniejszej skargi. W projekcie uchwały zaproponowano termin rozpatrzenia
skargi do 29 kwietnia br. tj. do daty kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, aby wydłużyć ten
termin do 20 maja br. tj. daty jeszcze kolejnej sesji Rady Miejskiej ze względu na obawę, iż
Komisja nie otrzyma wyjaśnień w terminie umożliwiającym rozpatrzenie skargi do 29
kwietnia br.

2

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że termin ten może być w jego
opinii najdłużej dwumiesięczny i uznał proponowana datę 20 maja 2015 roku. Podkreślił, że
pomimo ww. terminu Komisja rozpatrzy skargę niezwłocznie, jak to będzie możliwe.

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. 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zgłosił prośbę o przygotowanie
przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych informacji nt. planowanych przez wydział
w 2015 roku zmian przekształceniowych w miejskich placówkach ochrony zdrowia.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zgodził się z propozycją przedmówcy.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji
(wymienione poniżej) przekazane zostały radnym droga mailową.
- informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2014 - 31.12.2014
- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014
- postulaty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży – wnioski,
propozycje i stanowiska dotyczące polityki pomocy społecznej z prośbą o zapoznanie
i odniesienie się do nich
- prośba Komisji Rewizyjnej o przygotowanie opinii o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za
2014 rok oraz o zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2014
– 31.12.2014 do 6 maja 2015 roku oraz harmonogram prac Komisji Rewizyjnej związanych
z oceną wykonania budżetu za rok 2014

Uwag nie zgłoszono. Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Czerkawska

Adam Wieczorek
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