
DPr-BRM-II.0012.19.6.2020 
Protokół nr 25/V/2020 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 20 maja 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   8 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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 22/II/2020 posiedzenia Komisji. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk nr 73/2020. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019  
– druk nr 74/2020. 

4. Sprawozdanie za 2019 rok z wykonania planów finansowych 6 samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Miasto Łódź. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych on-line radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sprawozdanie z efektów pracy organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej – druk nr 109/2020. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 22/II/2020 posiedzenia Komisji. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk nr 73/2020. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019  
– druk nr 74/2020. 

4. Sprawozdanie za 2019 rok z wykonania planów finansowych 6 samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Miasto Łódź. 

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sprawozdanie z efektów pracy organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej – druk nr 109/2020. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 22/II/2020 posiedzenia Komisji. 

 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019  
– druk nr 73/2020. 

 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o przyczyny dużych 
niewykonań programów profilaktycznych, w tym dotyczącego chorób nerek oraz szczepień 
przeciwko pneumokokom.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że program dotyczący chorób nerek, to program realizowany ze środków 
zewnętrznych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Program realizowany był w 2018 r., 
a na rok 2019 przypadał koniec jego realizacji – całkowite rozliczenie projektu. Program nie 
cieszył się dużym zainteresowaniem, skorzystały z niego 552 osoby.  
Program szczepień przeciwko pneumokokom dotyczył dzieci z konkretnego rocznika – 
obejmował dzieci czteroletnie. Programem objęto 194 dzieci, takie było zainteresowanie 
rodziców. W 2020 r. program będzie realizowany po raz ostatni. Był to program trzyletni. 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o profilaktykę zdrowia rodziny, gdzie wykonanie 
wyniosło 76%.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że w tym programie nie ma dużego niewykonania. Niewykonanie, o którym mówi 
radny dotyczy całości programów profilaktycznych.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o program szczepień przeciwko grypie i jego wykonanie 
w wysokości 90%. Czy nie udało się zakupić większej ilości szczepionek? Czy nie było 
chętnych? Choć z jego wiedzy wynika, że zainteresowanie programem było bardzo duże.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że w roku ubiegłym grypa zaskoczyła mieszkańców Polski, choć w inny niż 
dotychczas sposób. Problem stanowiło zakupienie szczepionki, nie była dostępna we 
wrześniu. Szczepionki pojawiły się w listopadzie, grudniu – natomiast wtedy nie było już tylu 
chętnych do zaszczepienia. Cała sytuacja wynikała z faktu, iż WHO zmieniła formułę 
szczepionki jeszcze w maju, stąd szczepionka dostępna była w późniejszym okresie.  
Zaszczepiło się w Łodzi 4 825 osób. Zaistniała sytuacja była zupełnie niezależna od Wydziału 
Zdrowia, czy jednostek realizujących szczepienia.  
 
Radny p. Radosław Marzec wyraził troskę z faktu, iż program szczepień przeciwko 
pneumokokom realizowany był  w 2019 r. po raz ostatni.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że wynika to z założeń programu. Od ostatnich trzech lat dzieci są w tym zakresie 
szczepione obowiązkowo, gdyż szczepienie to zostało włączone do obowiązkowego 
kalendarza szczepień. Program realizowany przez Miasto dotyczył jedynie trzech roczników – 
dzieci do lat 5, gdzie zachorowalność jest największa, roczników które nie zostały objęte 
obowiązkowym szczepieniem. Dlatego program się kończy.  
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Radny p. Radosław Marzec zapytał o program „Wyprostuj się”. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że program w 2019 r. nie był już realizowany, a środki finansowe 
wykorzystane zostały w 2019 r. na szczepienia m.in. przeciwko pneumokokom. Wyjaśnił, że 
gimnastyka korekcyjna z założenia miała odbywać się w szkołach. Szkoły po zmianie 
systemu edukacji „zagęściły się” i szkoły podstawowe absolutnie nie były w stanie zapewnić 
miejsca na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Szkoły nie wydawały również wstępnych zgód 
do realizacji takich działań w szkołach, stąd realizatorzy nie przystąpili do konkursu.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy program „Wyprostuj się” będzie wygaszany.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że program już jest wygaszony. W 2019 r. program nie został wpisany do 
budżetu na 2020 r., a środki przeznaczono na szczepienia przeciw pneumokokom.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy przewidywane są inne programy, aby zadbać  
o profilaktykę wad postawy.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że formuła programu „Wyprostuj się” wyczerpała się. Obecnie trwają prace 
nad nową formułą programu szczepień przeciw grypie, gdyż dotychczasowy program 
(opracowany w 2008 r.) z racji braku aktualnych obwarowań prawnych stracił możliwość 
funkcjonowania. Program nie posiadał oceny Agencji Oceny Technologii Medycznej, gdyż 
powstał zanim Agencja została powołana. Jeśli chodzi o profilaktykę wad postawy, jak na 
razie brak planu na takiego typu działanie.  
 
Więcej pytań oraz głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o niewykonania  
w następujących programach: Taniego Żywienia, Aktywizacji +, Aktywna Łódź, Aktywny 
Samorząd, szkolenia z pieczy zastępczej, pomocy na zagospodarowanie dla dzieci 
pełnoletnich z rodzin zastępczych, Rodzina w Łodzi do celu, rodziny pomocowe.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że dla programu taniego żywienia przewidziano wyższe środki, a miał on 
mniejszą liczbę uczestników – w stosunku do 2018 r. jest tu o ponad 3 tysiące mniej 
podopiecznych korzystających ze wsparcia MOPS. Jeśli chodzi o program Aktywizacja +, 
Ośrodek korzystał tu z środków zewnętrznych i względy proceduralne spowodowały 
opóźnienie terminu realizacji zadania, stąd niewykonanie. Podobnie działo się w przypadku 
programów Aktywna Łódź i Rodzina w Łodzi do celu.  
 
Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan wyjaśniła, 
że program Aktywny samorząd realizowany był z środków PFRON. Wydatkowanie środków 
z programu uzależnione jest od wydatkowania środków merytorycznych, a te wydawane są 
jeszcze w tym roku.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że szkolenia dla rodzin zastępczych realizowano z budżetu obywatelskiego – projekt 
na kwotę 500 tys. zł - dlatego udało się zaoszczędzić środki z budżetu miasta. Następnie 
wyjaśnił, że jeśli chodzi o program pomocy na zagospodarowanie dla dzieci pełnoletnich  
z rodzin zastępczych, to pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej i tyle 
złożono wniosków. Program dla rodzin pomocowych związany jest z zapotrzebowaniem 
rodzin na urlopy i pomoc ta również udzielana jest na wniosek.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o niewykonanie w zadaniu „koordynatorzy pieczy 
zastępczej”.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że w budżecie przewidziano dodatkowe środki na zatrudnienie koordynatorów  
w związku ze wzrostem liczby rodzin zastępczych. Zatrudnienie to miało miejsce pod koniec 
roku, stąd niewykonanie części programu.  
 
Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że 21% programu zostało niewykonane.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że planowano, iż rodziny przybędą wcześniej, a przybywały później i zatrudnienie 
koordynatorów dostosowywane było do potrzeb. Poza tym MOPS korzystał z projektu 
unijnego, gdzie zatrudniono czterech koordynatorów nie obciążając budżetu miasta.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o szczegóły programu Rodzina w Łodzi do celu.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że wszystkie projekty związane są ze wsparciem dla rodzin korzystających  
z pomocy - przede wszystkim, aby została zabezpieczona pomoc dla bezrobotnych i zdobycie 
umiejętności ułatwiających zatrudnienie. Następnie pomoc w opiece nad dziećmi z tych 
rodzin, aby członkowie rodzin mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zadaniach. 
Zabezpieczano również dzieciom opiekę poprzez pobyt w placówce wsparcia dziennego – 
realizacja w ramach projektu „Świetlice Lodz”.  
 
Radny p. Radosław Marzec zauważył, że program „Świetlice Lodz” również został 
wykonany w 52%.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że ten program się skończył. Złożony został kolejny projekt i rozstrzygnięcia  
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy zapadały w miesiącach maj-czerwiec. Potem nastąpiły 
procedury związane z zawieraniem umów, przyjęciem uchwałą środków do budżetu.  
 
Radny p. Radosław Marzec zwrócił się z prośbą o udzielenie na piśmie szczegółowych 
informacji na temat tego projektu.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, po 
zsumowaniu wszystkich kosztów działań na rzecz tych rodzin.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że zostanie to dokładnie policzone i informacja będzie do radnego przekazana.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, kiedy wznowi pracę Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że Zespół już wznowił pracę. Wczoraj odbyło się spotkanie Zespołu.  
 
Więcej pytań oraz głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Centrum Świadczeń Socjalnych.  
 
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik omówiła sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o przyczynę częstych zmian  
w planie budżetu Centrum – np. zmiana w zadaniu „pomoc społeczna i ochrona zdrowia” –  
z kwoty 403 mln zł, na 601 mln zł.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik wyjaśniła, że zmiana 
wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów ustawowych, które zmieniły się 1 lipca  
2019 r. Świadczenie 500+ było uzależnione od dochodu i dotyczyło 35 tys. rodzin, a plan  
w zakresie wypłaty świadczenia wynosił 421 mln zł. Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się przepisy 
i świadczenie przysługiwało na każde dziecko, stąd wpływ podwójnej liczby wniosków  
i wzrost kwoty na wypłatę świadczenia do ponad 600 mln zł. Od lipca do grudnia 2019 r. 
Centrum wypłaciło o 153 mln zł więcej. Nastąpił wzrost świadczeniobiorców z 37 tys. osób 
do 70 tys. osób.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o koszty funkcjonowania 
jednostki. Przypomniał, że w roku ubiegłym Centrum stosowało dodatkowe zatrudnienie na 
umowy zlecenia do obsługi zleconych programów. Zapytał, jak to wygląda w bieżącym roku 
– czy sytuacja się poprawiła, czy pogorszyła.  
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Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że  
w związku z wypłacaniem większej liczby świadczeń zwiększyły się koszty obsługi 
programów o kwotę 1 mln 400 tys. zł, stąd Centrum poradziło sobie pod względem 
finansowym. Wystarczyło na funkcjonowanie obsługi, pokrycie wydatków na wynagrodzenia, 
zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i komputery. 
Zatrudniono też dodatkowe osoby ze względu na znaczny wzrost liczby wnioskodawców.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o procentowy udział Zarządu Lokali Miejskich  
w dodatkach mieszkaniowych. Jaka cześć, z kwoty 21 mln zł, trafiła do najemców mieszkań 
komunalnych.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że do 
najemców mieszkań komunalnych trafiła kwota 9 729 955, 55 zł, tj. 44%. 
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o zakup samochodu dla Centrum za 17 500 zł.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że to nie 
tylko 17 500 zł. Kwota za zakup samochodu zapisana jest w kilku paragrafach dotyczących 
kosztów obsługi realizowanych programów (17 500 zł, 23 500 zł i 18 000 zł) i łącznie wynosi 
59 000 zł.  
 
Radny p. Radosław Marzec wyraził zadowolenie, że dyskusji przysłuchuje się Skarbnik 
Miasta, ponieważ mógł usłyszeć, że środków na obsługę programów rządowych nie brakuje. 
Udało się kupić dodatkowy sprzęt, a co więcej udało się z tych środków kupić samochód.  
Zapytał o wykonanie usług pocztowych.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik wyjaśniła, że zmieniły się 
przepisy i coraz więcej wniosków wpływa drogą elektroniczną. Uruchomiono też usługę sms.  
Dlatego nie wysyłano listów drogą pocztową i zaoszczędzono na tej usłudze ok. 400 tys. zł.  
 
Radny p. Radosław Marzec odniósł się do pytania radnego p. W. Skwarki i wyraził opinię, 
że trzeba było zakupić dla Centrum nowy samochód, gdyż były do wykorzystania środki na 
funkcjonowanie Centrum.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odniosła się do 
wypowiedzi radnego p. R. Marca i powiedziała, że gdyby nie zwiększona liczba 
świadczeniobiorców, zwiększone wypłaty od lipca, to byłby problem. Każdego roku był 
problem z kosztami obsługi i Skarbnik Miasta dokładał środków dla Centrum z budżetu 
miasta. Gdyby też nie nastąpiła zmiana przepisów ustawowych, to Miasto wyłożyłoby 
pieniądze na usługi pocztowe, jak to było w poprzednich latach. Można powiedzieć, że od 
lipca Centrum Świadczeń Socjalnych  „odbiło się od dna”. 
 
Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że pamięta sytuację sprzed dwóch-trzech lat, że 
środki na obsługę programów rządowych były wystarczające, że za te środki można 
dodatkowo wyposażyć Centrum Świadczeń Socjalnych i że środki są wystarczające. Cieszy 
również, że w 2019 r. udało się nawet sfinansować zakup samochodu z środków obsługi 
programów rządowych.  
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Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że udało 
się dopiero od lipca, bo do czerwca nie było tak prosto i Skarbnik Miasta dokładał dla 
Centrum środków finansowych. Centrum ubiegało się w ministerstwie pracy i polityki 
społecznej oraz u Wojewody Łódzkiego o licencję i uzyskało odmowę. Tu w zakresie 
wydatków inwestycyjnych  pomógł Skarbnik Miasta. Dopiero od lipca sytuacja się zmieniła. 
Do czerwca do zakupów inwestycyjnych dokładało Miasto. Wyraziła nadzieję, że sytuacja 
która się poprawiła będzie trwała.  
 
Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że dyrektor Centrum podczas jednego 
posiedzenia potrafi diametralnie zmienić zdanie. Wcześniej wspominała, że środków na 
obsługę programów rządowych jest wystarczająca kwota, teraz…… 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że oczywiście jeżeli chodzi o rok 
2019, to w części w której zadania zlecone realizuje Centrum Świadczeń Socjalnych środki 
były wystarczające w większości przypadków. Okaże się, jak będzie w roku 2020, gdzie 
koszty obsługi zostały ustawowo obniżone i wyraził obawę, że tak dobrze na koniec 2020 r. 
już nie będzie. Ale nie należy pewnych spraw uogólniać, bo jeśli chodzi o pozostałe zadania 
zlecone, to na koniec 2019 r. Miasto tylko w zakresie dopłat do wynagrodzeń, w zakresie 
zadań gminnych i powiatowych dopłaciło 8 800 000 zł, a na wydatki bieżące 1 600 000 zł. 
Jeżeli patrzy się na ogólna zasadę, że zadania zlecone winny być finansowane ze środków 
budżetu państwa, to widać, że sytuacja wcale się nie polepszyła. W innych zakresach się 
pogłębia – ponad 10 mln zł w 2019 r. Miasto do tych zadań zleconych dopłaciło. Bardzo 
dobrze, że w części zadań o których rozmawiamy, środków wystarczyło. Widać też, że kiedy 
choć trochę sytuacja się polepsza, „czujny” minister obniża koszty obsługi, aby Miasto 
musiało do tego dopłacić. Ale rzeczywiście 2019 r. był dobry dla dyrektora CŚS, co nie 
oznacza, że we wszystkich zadaniach zleconych było dobrze, bo  ponad 10 mln zł dopłaciło 
Miasto.  
 
Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że niezmiernie go cieszy, iż koszty obsługi były 
wystarczające, jak powiedziała dyrektor Centrum. Środki były w bardzo dużej ilości, 
wystarczyło na zakup sprzętu, samochodu - to cieszy. Najwyraźniej przed kolejnym 
posiedzeniem komisji Skarbnik Miasta wraz z dyrektorem Centrum muszą ustalić wspólną 
wersję wypowiedzi.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że nie musi niczego  
z dyrektorem Centrum ustalać. Potwierdza, że w 2019 r. środki były wystarczające, jednakże 
patrząc na budżet jako taki, to kierunek dofinansowania zadań zleconych nie nastraja 
budująco.  
 
Więcej pytań oraz głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Miejskiego Zespołu Żłobków.  
 
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur omówiła sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
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Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o oszczędności w inwestycjach 
Miejskiego Zespołu Żłobków.  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur wyjaśniła, że inwestycja 
dotyczyła termomodernizacji dachu żłobka przy ul. Szpitalnej. Oszczędności wynikają  
z przeprowadzonego przetargu i zawartej umowy z wykonawcą.  
 
Więcej pytań oraz głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 3 – Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019  
– druk nr 74/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości p. Krzysztof Malecha omówił informację  
w części merytorycznego zainteresowania Komisji. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Komisja zapoznała się z Informacją o stanie mienia komunalnego.  
 
 
Ad pkt 4 – Sprawozdanie za 2019 rok z wykonania planów finansowych  
6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Łódź. 

 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 
sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
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Brak głosów w dyskusji. 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.  
 
 
Ad pkt 5 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sprawozdanie z efektów pracy 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – druk nr 109/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił 
sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że dziś rano do Komisji 
wpłynęło pismo NSZZ „Solidarność”, zawierające pytania do sprawozdania. Przewodniczący 
odczytał pytania zawarte w piśmie.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że do każdego pytania odniesie się na piśmie.  
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 5 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


