
DPr-BRM-II.0012.6.11.2015 

Protokół nr 13/V/2015 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 15 maja 2015 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   13 radnych 
obecnych   -   13 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 8/IV/2015, 9/IV/2015 i 10/IV/2015 posiedzeń Komisji.  

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok – druk nr 111/2015. 

3.  Sprawozdanie za 2014 rok z wykonania planów finansowych 11 samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Miasto Łódź.  

4. 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: 
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1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 118/2015.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki 
Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” – druk nr 123/2015.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. ........................... przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  
– druk BRM nr 77/2015.  

 
 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołów nr 8/IV/2015, 9/IV/2015 i 10/IV/2015 posiedzeń Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 118/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. ........................... przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  
– druk BRM nr 77/2015.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki 
Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” – druk nr 123/2015. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok – druk nr 111/2015. 

6. Sprawozdanie za 2014 rok z wykonania planów finansowych 11 samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Miasto Łódź.  

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołów nr 8/IV/2015, 9/IV/2015 i 10/IV/2015 posiedzeń Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 11 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokoły. 
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Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 118/2015. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zgłosił brak niniejszego druku w skrytce 
radnego.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zdjęcie punktu z porządku obrad. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 11 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
 

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi p. ........................... przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  
– druk BRM nr 77/2015.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że ze względu na potrzebę 
uzyskania dodatkowych informacji w sprawie Komisja występuje o przedłużenie terminu 
rozpatrzenia skargi do 7 kwietnia br. Czas przedłużenia rozpatrywania skargi wynika z kpa  
i może trwać najdłużej 2 miesiące.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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 11 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 likwidacji Zespołu Opieki 
Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” – druk nr 123/2015. 
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie radnym 
przebiegu procedury mającej zakończyć się likwidacja placówki łącznie ze stanowiskiem 
NFZ ,Wojewody Łódzkiego w tym względzie oraz Uniwersytetu Łódzkiego od którego 
wydzierżawiana jest siedziba placówki.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 
20 maja br. winna zostać podjęta na sesji RM uchwała w tej sprawie, następnie wydział 
chciałby zawrzeć porozumienie na podstawie którego sprzęt, kontrakty oraz personel 
placówki „przejdą” do Centrum Medycznego im. Rydygiera. To „przejście” do końca wakacji 
będzie funkcjonowało na piśmie, ponieważ zgodnie z ustawą jeszcze przez trzy miesiące ZOZ 
„PaLMA” nadal funkcjonuje. Od 1 września br. lekarze będą udzielali świadczeń w tej samej 
siedzibie ale już w strukturze Centrum Medycznego im. Rydygiera. Od tego dnia rozpocznie 
się również faktyczna likwidacja ZOZ „PaLMA” tj. przejęcie przez Miasto długów placówki. 
Zakończenie procedury likwidacyjnej planuje się na koniec października lub listopada br. 
Projekt niniejszej uchwały uzgodniony został z prawnikami NFZ oraz z rejestrem i nadzorem 
Wojewody Łódzkiego oraz władzami Uniwersytetu Łódzkiego.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy zostanie podpisana cesja na 
świadczenia i inne umowy. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że tak.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy niektóre ze świadczeń zostaną 
przeniesione do siedziby CM im. Rydygiera.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że cała działalność pozostanie w dotychczasowej siedzibie.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał dlaczego postępowanie w tym 
przypadku nie odbywa się tak, jak w przypadku MPW „Śródmieście”. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 
ZOZ „PaLMA” ma ogromne straty z lat poprzednich – ponad 3,5 mln zł, co bardzo 
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obciążyłoby kapitałowo spółkę, ma również 300 tys. zł zobowiązań wymagalnych, a ponadto 
ZOZ „PaLMA” nie posiada własnej nieruchomości i nie można wnieść aportu do spółki, 
czym można by zrównoważyć ww. straty. Chodzi o to, aby nie obciążać spółki długami ZOZ 
„PaLMA”.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
Nie zabrano głosu w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, nie wydała opinii. 
 
 
Ad. 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok – druk nr 111/2015. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
omówiła raport.  
 
Raport stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zwrócił uwagę, że podana  
w sprawozdaniu liczba mieszkańców Łodzi w 2013 i 2014 roku jest taka sama i wynosi 711 
tys. mieszkańców. Zapytał, czy te dane są prawidłowe.  
 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej p. Anna Rosławska wyjaśniła, że wiersze 
sprawozdanie należy wypełniać ściśle z obowiązującymi zasadami. W tym przypadku wiersz 
jest „nieaktywny”, nie można w niego ingerować. Wypełniając sprawozdanie na początku 
roku brak jeszcze informacji z GUS o prawidłowej liczbie mieszkańców, Ośrodek ma 
obowiązek przenieść wartość z roku poprzedniego. Natomiast w prognozie MOPS wykazuje 
prawidłową wartość podaną przez GUS i MOPS może ją uwzględnić, gdyż wpisuje wartość  
w komórki „aktywne”.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że we wnioskach 
końcowych zapisano „utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  
i wnioskuje się o takie dodatkowe miejsca. Jest to wskazówka dla radnych aby „pochylić się” 
nad tą sprawą.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że Ośrodek widzi taką potrzebę ze względu na dużą liczbę osób 
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zainteresowanych, oczekujących na przyjęcie – w ubiegłym roku 272 osoby. Komisja też 
zajmowała się tą sprawą. Zarówno Ośrodek, jak i stowarzyszenie, które zajmuje się takimi 
osobami czyniły starania o pozyskanie budynku spełniającego kryteria umożliwiające 
uruchomienie środowiskowego domu samopomocy – nie udało się ale sprawa nie jest 
zamknięta, nadal będą czynione starania o pozyskanie właściwego budynku.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o postępy w sprawie 
uruchomienia domu dla osób chorych na chorobę Alzheimera.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że sytuacja jest podobna jw. Jak na razie osoby z tym schorzeniem kierowane 
są do domów pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski poprosił – za zgodą przewodniczącego 
Komisji o przedstawienie głównych problemów dla których taki dom nie może powstać. 
Zwrócił uwagę, że ta sprawa trwa już kilka lat.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował omówienie tej sprawy  
w punkcie „Sprawy wniesione i wolne wnioski”, gdyż odbiega on od omawianego teraz 
punktu porządku posiedzenia.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał na ile środki finansowe 
przekazywane przez Miasto są niewystarczające dla funkcjonowania MOPS.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że środki te są wystarczające dla zabezpieczenia najbardziej podstawowych  
i pilnych potrzeb. Patrząc na wielość zadań realizowanych przez MOPS i potrzeb w tym 
zakresie niezbędne są dodatkowe środki, których MOPS nie ma.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że patrząc  
z perspektywy prognozy demograficznej środki te będą musiały być raczej zwiększane, niż 
zmniejszane.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
zgodziła się z tym zdaniem. Dodała, że wiele jest grup potrzebujących pomocy – mogą to być 
ludzie starsi, niepełnosprawni, osoby bezrobotne.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek dodał, że w Polsce funkcjonują placówki 
ochrony zdrowia tzw. Zakłady Opiekuńczo Lecznicze i placówki pomocy społecznej – domy 
pomocy społecznej, których zadania dublują się choć są zasadnicze różnice merytoryczne.  
Z punktu widzenia samorządu różnice pomiędzy tymi instytucjami dotyczą kwestii 
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finansowych. Domy pomocy społecznej są w pełni finansowane z środków Miasta, poza 
środkami z zewnątrz. Zakłady Opiekuńczo Lecznicze finansowane są z środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Powinno się położyć większy nacisk na zwiększanie liczby miejsc  
w ZOL, przy woli NFZ na takie rozszerzenie.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski aby nie zatrzymywać dyrektora MOPS 
do ostatniego punktu porządku posiedzenia poprosił o przekazanie na piśmie informacji 
dotyczącej uruchomienia domu dla osób chorych na chorobę Alzheimera. 
 
 
Ad. 6. Sprawozdanie za 2014 rok z wykonania planów finansowych 11 samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto 
Łódź. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
Sprawozdanie.  
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o zamiary Miasta względem MP 
„Batory” ze względu na osiągnięty ujemny wynik finansowy.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
planuje się przyłączyć tę placówkę do MP ”Widzew” i przy tym połączeniu pokryć ujemny 
wynik finansowy za 2014 rok.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zwrócił uwagę, że jak dotąd 
umieszczone są znaki kierujące do szpitala im. Sonnenberga, choć ta jednostka już nie 
funkcjonuje pod taką nazwą.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy MP „Batory” dysponuje takim 
potencjałem, aby po połączeniu z MP „Widzew” nie ciążyła w funkcjonowaniu całej 
jednostki.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że w ocenie wydziału jest to bardzo rozwojowa placówka, zlokalizowana w centrum osiedla 
Widzew-Wschód i jest to jedna z niewielu placówek w które poz liczebnie rośnie. Jej 
atrakcyjność zmniejsza brak specjalistki ale po połączeniu z MP „Widzew’ jednostka ma 
szansę na rozwój i będzie się bilansować.  
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek dodał, że w szpitalu im. Jonschera przyjęta 
jest taka polityka płacowa, że wynagrodzenia w ciągu roku są bardzo niskie, głównie jeśli 
chodzi o pielęgniarki ale szpital nadrabia to roczną nagrodą z wypracowanych zysków. To 
pokazuje się w bilansie jako wynik dodatni. Zapytał, czy nie należy zmienić tej polityki  
i zwiększyć nieco wynagrodzenia kosztem osiąganego zysku.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że tak, jednak należy poczekać do końca prowadzonej w szpitalu inwestycji. Szpital 
utrzymuje nadwyżki finansowe ze względu na umowy zawarte z bankiem. Kiedy inwestycja 
zakończy się (do końca tego roku) jest szansa na podwyżki.  
 
 
Ad. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Radny p. Sebastian Bulak poinformował, że radni klubu PiS 28 kwietnia br. złożyli do 
Prezydenta Miasta Łodzi wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie 
likwidacji ZOZ „PaLMA” i komercjalizacji przychodni wieloprofilowej i połączenia ich ze 
szpitalem im. L. Rydygiera. Zapytał, czy wiadomo, czy wniosek ten został uwzględniony.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że nic mu na ten temat nie 
wiadomo. Nie jest pracownikiem UMŁ ale można w tej sprawie wystąpić z zapytaniem. 
Dodał, że sprawa merytorycznie podlega wydziałowi zdrowia ale konsultacje przeprowadza 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 
odpowiedź na wniosek została  przygotowana. Pismo oczekuje na podpis Pani Prezydent. Na 
odpowiedź przysługuje termin 30 dni i jeszcze taki nie minął.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, kiedy wniosek został złożony.  
 
 
Radny p. Sebastian Bulak odpowiedział, że 28 kwietnia br.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał, kiedy odbędą się konsultacje społeczne dotyczące programu 
wspierania rodziny i  programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017.  
 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej p. Arkadiusz Kowalski odpowiedział, że dla 
programu wspierania rodziny konsultacje odbywać się będą w dniach 5 - 19 czerwca br., 
spotkanie otwarte dla mieszkańców odbędzie się 15 czerwca br. w godz. 17-20 w Klubie 
Integracji Społecznej  ul. Księży Młyn.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
dodała, że dla programu rozwoju pieczy zastępczej trwają ustalenia co do strony finansowej 
programu ze Skarbnikiem Miasta. Kiedy tylko decyzje zapadną - MOPS niezwłocznie 
podejmie działania dotyczące konsultacji społecznych.  
 
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski powiedział, że właśnie minął rok od powołania Komisji, której 
przewodniczy i zwrócił się z prośbą o możliwość zaprezentowania Komisji Zdrowia swojej 
rocznej działalności.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował wprowadzenie takiego punktu 
na kolejne posiedzenie Komisji 27 maja br. Podczas tego posiedzenia Komisja powróci 
również do sprawy wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski poprosił, aby odpowiedź MOPS w tej 
sprawie przekazana została wszystkim radnym.  
 
 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji 
(wymienione poniżej) przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
 
- informacja MOPS w sprawie pisma p. ............................... nt. niezgodnego z prawem 
zastosowania procedury „Niebieskiej Karty” 
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


