
DPr-BRM-II.0012.6.8.2016 

Protokół nr 33/VI/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 czerwca 2016 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 protokołu nr 32/V/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia 
udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) 
do Centrum Medycznego im. dr Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego  
– druk nr 183/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 14  
– druk nr 187/2016. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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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 zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 193/2016. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”  
– druk nr 195/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi  
– druk nr 189/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi  
– druk nr 190/2016. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej  
im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 191/2016. 

6. Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-20120”  
– druk nr 199/2016.  

 
 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 32/V/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-20120”  
– druk nr 199/2016.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia 
udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) 
do Centrum Medycznego im. dr Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego  
– druk nr 183/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 14  
– druk nr 187/2016. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 193/2016. 
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”  
– druk nr 195/2016. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi  
– druk nr 189/2016. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi  
– druk nr 190/2016. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej  
im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 191/2016. 

10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad projektu uchwały druk nr 195/2016 i uzasadnił, że projekt ten nie wpłynął  
w odpowiednim czasie do skrytek radnych.  
 
 
Do powyższego wniosku przychylił się radny p. Tomasz Głowacki.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek nie przychylił się do wniosku zgłoszonego 
przez radnych i wyjaśnił, że projekt ten będzie omawiany podczas sesji Rady Miejskiej  
15 czerwca br, co w chwili zdjęcia projektu z dzisiejszego porządku powoduje konieczność 
zwołania posiedzenia komisji przed sesją RM w bardzo wczesnej godzinie, ze względu na 
przewidywaną długą dyskusje. Ponadto program winien „ruszyć” 1 lipca i w związku z tym 
UMŁ ma jeszcze zobowiązania w postaci wyłonienia wykonawców programu, uruchomienia 
właściwych procedur, utworzenia strony internetowej itd.  
 
 
Następnie Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie  
z porządku obrad druku nr 195/2016. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 2 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, negatywnie zaopiniowała wniosek.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.  
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III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 32/V/2016 posiedzenia Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-20120” – druk nr 199/2016. 
 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Ewa Ściborska omówiła sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy Rzecznik Osób 
Niepełnosprawnych zajmuje się procedurą związaną z dostosowaniem infrastruktury do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 
 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Ewa Ściborska odpowiedziała, że nie wolno jest 
wskazywać, czy sugerować wykonawcy prac itp.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka dodała, że to zadanie MOPS współfinansowane jest przez PFRON i absolutnie 
instytucje te zobowiązane są do dbałości o transparentność i absolutny brak wpływu na firmę 
realizującą zadanie. Tylko i wyłącznie klient dokonuje wyboru realizatora i bierze za to 
odpowiedzialność. Miejski Ośrodek dysponuje lista firm-wykonawców i udostępnia tę listę, 
aby ułatwić klientowi wybór wykonawcy.  
 
 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Ewa Ściborska zapewniła, że biuro RON zawsze 
służy pomocą ale wyboru dokonuje tylko klient.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia 
udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do 
Centrum Medycznego im. dr Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 183/2016.  
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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 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał w jakiej kwocie nastąpi 
podwyższenie kapitału zakładowego i czy jest to ostatnie takie podwyższenie.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że jest to ostatnie podwyższenie kapitału i jest ono w kwocie 500 tys. zł.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 14  
– druk nr 187/2016. 
 
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 zapytał czy szpital poniesie dotychczasową 
opłatę dodatkową.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że nie.  
 
 
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 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach 
wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 193/2016. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał kiedy nastąpią zmiany w budżecie 
dotyczące zabezpieczenia środków na realizację programu leczenia niepłodności metodą  
in-vitro. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak wyjaśniła, że stosowane zmiany  
w budżecie pojawią się  po przyjęciu tego programu.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach 
wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”  
– druk nr 195/2016.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek w ramach dyskusji wyjaśnił, że nie jest to 
jedyna możliwa do zastosowania metoda, jednakże często pacjenci dochodzą do tej metody 
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po nieudanych próbach zastosowania innych metod. Niestety metoda ta jest niezwykle 
kosztowna i wsparcie finansowe dla tych osób zapewni, że kiedy okaże się ona skuteczna – 
rodzina nie będzie w bardzo trudnej sytuacji finansowej i będzie mogła zaspokoić potrzeby 
nowonarodzonego dziecka. Dodał, że proponowany program nie stanowi promocji metody 
zapłodnienia pozaustrojowego, gdyż o jej zastosowaniu decydować może jedynie lekarz. 
Kończąc wypowiedź wyraził opinię, że samorząd winien wspierać różnorakie programy 
dzięki którym może dotrzeć do swoich mieszkańców, by im pomóc.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał z jakich działań zostaną „zdjęte” w budżecie miasta 
środki finansowe z przeznaczeniem na realizacje tego programu.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że  
z rezerwy ogólnej.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i braku głosów 
wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 

Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi  
– druk nr 189/2016. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą do wydziału, aby 
monitorował pracę rad poprzez statystykę obecności jej członków oraz wyników pracy.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zwrócił się z prośbą, by wydział nie narzucał terminów spotkań 
rady np. w środku wakacji przy informowaniu o tym na pięć dni przed terminem. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że być może z jakiś 
szczególnych względów takie sytuacje mogą się pojawiać, jednak zaapelował, by nie 
czyniono tak zawsze.  
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Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz 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. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi  
– druk nr 190/2016. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zwrócił uwagę na literówkę w druku projektu. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, aby wydział zgłosił to na sesji 
w formie autopoprawki.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz 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. 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej  
im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 191/2016. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  



 9

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. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że do Komisji nie wpłynęły pisma. Przypomniał  
o zaproszeniu Spółdzielni Socjalnej FADO - zaproszenie na Łódzki Konwent Regionalny  
II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 22 czerwca br, o którym była mowa podczas 
poprzedniego posiedzenia.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


