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Sprawozdanie z pracy
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miasta Zgierza
w kadencji 2014-2018

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza została powołana w dniu
4 grudnia 2014 roku uchwałą Nr II/5/2014 w sprawie ustalenia liczby członków i składów
osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza (zmieniona uchwałami: Nr III/l 1/14 Rady Miasta
Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz Nr IY/33/15 Rady Miasta Zgierza z dnia
29 stycznia 2015 r.). Komisja działa w sześcioosobowym składzie. Zgodnie z uchwałą
Nr II/6/2014 Rady Miasta Zgierza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących
komisji Rady Miasta Zgierza, Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej została Beata
Świątczak.
W dniu 15 grudnia 2014 roku Komisja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego oraz
sekretarza.
Komisja pracowała w następującym składzie:

Beata Świątczak

- przewodnicząca

Marek Sencerek

- zastępca przewodniczącej

Henryka Piekut

- sekretarz

Mirosław Pilarski

- członek

Bartosz Janiszewski

- członek

Andrzej Piłacik

- członek

Komisja pracowała w oparciu o regulamin (uchwała Nr Y/27/11 Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów komisji Rady Miasta Zgierza)
i półroczne plany pracy zatwierdzane przez Radę Miasta Zgierza.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ w VII kadencji, w latach 2014-2018 odbyła
46 posiedzeń. Poniższe zestawienie zawiera tematy posiedzeń odbytych od grudnia 2014 r. do
listopada 2014 r.

Komisja na posiedzeniach zajmowała się następującymi tematami:

1.
2.
3.
4.
5.

Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
Wybór sekretarza Komisji.
Przyjęcie regulaminu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza.
Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
Analiza projektu budżetu miasta Zgierza na 2015 r. w zakresie zadań Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej RMZ - wydanie opinii.
6. Informacja na temat działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
- posiedzenie wyjazdowe.
7. Informacja nt. Akademii Zdrowia.
8. Informacja o działalności Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2014.
10. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Zgierzu za 2014 r.
11. Informacja na temat funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Zgierzu.
12. Pomoc dla młodzieży ze środowisk patologicznych - informacja nt. działania świetlic
środowiskowych w mieście oraz ośrodków zajęć pozaszkolnych. Rola jednostek
pomocniczych w działaniach na rzecz młodzieży zagrożonej patologią.
13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta
Zgierza wobec planowanego przekształcenia oddziałów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
14. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 roku.
15. Ocena zdrowia młodzieży na podstawie bilansu rocznego. Informacja nt. realizacji
programów dotyczących promocji zdrowia i walki z uzależnieniami wśród młodzieży.
16. Informacja nt. budowy Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu - założenia i perspektywy
działania.
17. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
18. Informacja nt. przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem
sanitarno-epidemiologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Sportu i Rekreacji
MALINKA w Zgierzu.
19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.
20. Programy profilaktyczne na rok 2016.
21. Informacja na temat przemocy w rodzinie - Niebieska Karta.
22. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu za rok 2015.
23. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za
2015 r.
24. Informacja na temat programu opieki stomatologicznej dla uczniów ze zgierskich szkół
samorządowych, realizowanego przez MZPR w Zgierzu.
25. Informacja nt. kontraktowania MZPR w Zgierzu.
26. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2016 roku.
27. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2016 r.
28. Informacja nt. przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem
sanitarno-epidemiologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Sportu i Rekreacji
MALINKA w Zgierzu.
29. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. - wydanie opinii.

30. Propozycje programów profilaktycznych realizowanych przez placówki ochrony zdrowia
w 2017 r.
31. Stan opieki nad małymi dziećmi w Zgierzu - działalność placówek publicznych
i niepublicznych w zakresie opieki nad małymi dziećmi w Zgierzu.
32. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu za rok 2016.
33. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za
2016 r.
34. Informacja nt. form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
35. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2017 roku.
36. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2016 - wydanie opinii
37. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
38. Informacja nt. przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem
sanitarno-epidemiologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Sportu i Rekreacji
MALINKA w Zgierzu.
39. Informacja Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na temat
możliwości utworzenia Poradni Pulmonologicznej w MZPR.
40. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji od początku kadencji.
41. Informacja na temat Pomocy Społecznej udzielanej dzieciom i młodzieży w szkołach
podległych Miastu - bezpłatne dożywianie, zakup materiałów naukowych, itp.
42. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2015r.
43. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w zakresie możliwości przywrócenia, w jednej
ze szkół podległych Urzędowi Miasta, opieki stomatologicznej.
44. Propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2016 r.
45. Informacja w zakresie kontraktowania usług w MZPR w Zgierzu.
46. Analiza projektu budżetu miasta Zgierz na rok 2016 w zakresie zadań Komisji - wydanie
opinii.
47. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2016 r.
48. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2016 r.
49. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za I półrocze 2016 r.
50. Informacja nt. planów likwidacji Poradni Pulmonologicznej w Zgierzu i przeniesieniem
jej do Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi.
51. Informacja na temat programu opieki stomatologicznej dla uczniów ze zgierskich szkół
samorządowych, realizowanego przez MZPR w Zgierzu.
52. Informacja w zakresie kontraktowania usług w MZPR w Zgierzu.
53. Propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2017 r.
54. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, w zakresie zadań Komisji, na rok 2017 wydanie
opinii
55. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2017r.
56. Funkcjonowanie Poradni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu.
57. Reforma ochrony zdrowia od października 2017 r. i jej wpływ na funkcjonowanie
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
58. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Zgierzu nt. wdrożenia sieci szpitali
i planów rozwojowych Szpitala
59. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za I półrocze 2017 r.
60. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.
Funkcjonowanie programu medycyny sportowej w mieście.
61. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Zgierza na lata 2016-20120
za 2016 r.

62. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, w zakresie zadań Komisji, na rok 2018 wydanie opinii.
63. Propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2018 r.
64. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2018r.
65. Informacja dyrektora MZPR w zakresie podpisanych kontraktów na rok 2018
66. Podjęcie próby poszerzenia fizjoterapii ambulatoryjnej o rehabilitację korekcyjną wad
postawy u dzieci i młodzieży od 6-go do 15-go roku życia.
67. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu za rok 2017.
68. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za
2017 r.
69. Informacja nt. Medycyny Szkolnej na terenie miasta Zgierza
70. Informacja nt. przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem
sanitarno-epidemiologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Sportu i Rekreacji
MALINKA w Zgierzu.
71. Informacja nt. kontraktowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przy MZPR
w Zgierzu.
72. Informacja nt. działalności Harcerskiego Klubu Ratowniczego Adrenalina w Zgierzu
73. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2014-2018.
Komisja nie zgłaszała projektów uchwał.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała
12 wniosków. Wnioski dotyczyły niżej wymienionych spraw:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

71

opinii

i

sformułowała

zarezerwowania w budżecie miasta Zgierza na 2015 rok kwoty 200 tys. zł dla Zespołu
Przychodni Rejonowych w Zgierzu celem zapewnienia środków na przeprowadzenie
informatyzacji w placówkach i cyfryzacji aparatu RTG. Konieczna informatyzacja i
cyfryzacja dotyczy czterech placówek
poinformowania Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zgierzu, Prokuraturę Rejonową w Zgierzu oraz Komendę Powiatową Policji w
Zgierzu, o podejrzeniu sprzedaży „dopalaczy" w lokalu przy ulicy Aleksandrowskiej 7
w Zgierzu
przeanalizowania możliwości przejazdów darmowych dla dzieci młodzieży
w okresie ferii zimowych i wakacji
przygotowania sprawozdania nt. „śmieciowej", niezdrowej żywności sprzedawanej w
zgierskich szkołach
przeanalizowanie i rozważenie możliwości utworzenia gabinetu stomatologicznego w
zgierskich szkołach
rozważenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na
2016 r. z przeznaczeniem na bezpłatne szczepienia dla seniorów przeciwko grypie
rozważenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na
zakup ręcznika dla każdego urodzonego w Zgierzu noworodka
nawiązanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu w zakresie objęcia
opieką stomatologiczną szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Zgierza
zrealizowanie, w przyszłym roku budżetowym, bezpłatnych badań w zakresie
medycyny sportowej dla podopiecznych zgierskich klubów sportowych

•
•

•

rozważenie możliwości przyznania dotacji dla Żłobka „Kropeczka" oraz Żłobka
„U Aniołów" z budżetu Miasta w 2017 roku
rozważenie możliwości przeprowadzenia kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki
raka prostaty na terenie miasta Zgierza. Proponowana forma kampanii to audycja
w Telewizji Centrum, plakaty, ulotki, artykuły
zwrócenie się, w formie pisemnej, do Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
z zapytaniem, czy w planach związanych z działalnością Szpitala uwzględniane jest
dalsze funkcjonowanie Poradni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego
w Zgierzu przy ulicy Długiej 56 oraz jakie ewentualnie działania zostały podjęte
w związku z utrzymaniem Poradni w Zgierzu.

Wykaz obecności radnych na posiedzeniach Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady
Miasta Zgierza przedstawia poniższa tabela:
Imię i Nazwisko

Ilość posiedzeń

Beata Swiątczak
Marek Sencerek
Henryka Piekut
Mirosław Pilarski
Bartosz Janiszewski
Andrzej Piłacik

Nieobecności
1 - uspr.
15 w tym
10-uspr

43

-

Ilość posiedzeń
nadzwyczajnych

Nieobecności
-

-

3

-

-

-

-

-

1 - uspr.

-

Przewodnicząca Komiki
Zdrowia i OplekiSpołeczaej
Beata Świa^ctak
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