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DPr-BRM-II.0012.19.5.2021 

Protokół nr 37/V/2021 

 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 19 maja 2021 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 porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 36/V/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2020 – druk nr 93/2021 

wraz z erratą. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2020-31.12.2020  

– druk nr 94/2021. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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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.  

 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  

 

 

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 36/V/2021 posiedzenia Komisji. 

 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

 

Ad pkt 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2020  

– druk nr 93/2021 wraz z erratą. 

 

 

Errata stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.  

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 

sprawozdanie w części dotyczącej dochodów.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie w części dotyczącej wydatków.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Brak pytań. 

 

Brak głosów w dyskusji 
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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. 

 

Brak pytań. 

 

Brak głosów w dyskusji 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski omówił 

sprawozdanie. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Brak pytań. 

 

Brak głosów w dyskusji 

 

 

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 część załącznika nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Brak pytań. 

 

Brak głosów w dyskusji 

 

 

Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
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Ad pkt 4 – Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2020-31.12.2020  

– druk nr 94/2021. 

 

 

Na wniosek radnych przyjęto do protokołu.  

 

Informacja w części merytorycznego zainteresowania Komisji stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu.  

 

 

Ad pkt 5 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymał prośbę o umożliwienie przedstawienia 

sytuacji w Domu Dziecka nr 7 w Łodzi. 

 

NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Łódź-Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski 

wyjaśnił, że zdaniem Związku bardzo źle się dzieje w tym domu dziecka. Jest tam bardzo 

wielu kontrolujących, przychodzących do placówki nie wiadomo na jakich zasadach. Wyniki 

tych pseudo kontroli nie są konsultowane z zainteresowanymi. Dyrekcja CAPZ występuje  

o opinie dotyczące pracowników domu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 42, nie zapoznaje 

ich z tymi wynikami i w trybie zaocznym feruje wyroki. Ale najważniejsze jest to, że trwa 

próba zniszczenia w tej placówce NSZZ Solidarność przez dyrektora CAPZ. Zgodnie  

z informacjami jakie dotarły, co najmniej 5 osób dyrektor CAPZ chce wyrzucić z pracy. 

Prawdopodobnie nie jest to koniec jego pomysłów - „czyści” on placówkę, co pokrywa się  

z informacjami, że ten dyrektor odejdzie, a na jego miejsce przyjdzie obecny wicedyrektor 

MOPS. Dzieje się to w sposób uwłaczający godności koleżanek i kolegów, albowiem 

artykułowane są zarzuty przed którymi ci ludzie nie mogli się bronić, nie mogli się z nimi 

zapoznać. Działania noszą znamiona mobbingu i prześladowania – być może z powodu 

przynależności do NSZZ Solidarność. Dlatego też, jeżeli będzie to możliwe w najbliższym 

czasie przekaże do Komisji informację na piśmie, jakie błędy prawne dyrekcja CAPZ 

popełniała od początku grudnia 2020 roku, kiedy to dyrektorowała pani, która miała tam 

niezłą fuchę, po czym odeszła „w siną dal” – zostawiając po sobie niezły bałagan. Później 

nadal dokumenty były źle redagowane przez CAPZ. Dla przykładu – obowiązek pracodawcy, 

aby przedstawić pracownikom propozycję zmiany dodatku motywacyjnego – zamiast złożyć 

w grudniu, zostały pracownikom przedłożone pomiędzy końcówką stycznia, a marcem. Do 

tego czasu części z pracowników wypłacano pieniądze niezgodnie z prawem. Pierwszą 

odpowiedzialną osoba za ten bałagan organizacyjny i prawny powinien być dyrektor CAPZ,  

a nie pracownicy których pan dyrektor chce wyrzucić na bruk.  

Na tym zakończył wypowiedź.  

 

NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Łódź-Górna, Widzew p. Krzysztof Korczak 

dodał, że w imieniu domów dziecka chciałby zauważyć, że CAPZ prowadzi reformę 

polegająca na przenoszeniu domów dziecka, reorganizacji zatrudnienia i w tym zakresie brak 

ze strony dyrektora CAPZ jakichkolwiek informacji, a strona związkowa chciałaby 

uczestniczyć w rozmowach dotyczących reorganizacji zatrudnienia, co wynika z ustawowych 

prerogatyw. Pracownicy są co najmniej zaniepokojeni, jeśli nie przestraszeni, ponieważ nie 

wiedzą, czy będą zatrudnieni, gdzie będą zatrudnieni, kiedy będą przeniesieni, jak będzie 

wyglądała struktura organizacyjna tych placówek. W tym zakresie ze stroną społeczną nie ma 
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w zasadzie żadnej współpracy i komunikacji. A związek oczekiwałby podjęcia takich 

rozmów.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał o obecność na posiedzeniu dyrektora CAPZ. Nie uzyskał 

potwierdzenia jego obecności, dlatego zaproponował pisemne wystąpienie do Komisji  

i przedstawienie sprecyzowanych zarzutów. Kiedy takie pismo wpłynie, wystąpi on do 

dyrektora CAPZ o ustosunkowanie się do przedstawionych w piśmie zarzutów. Odpowiedź 

CAPZ zostanie przekazana radnym do Aktówki. Kiedy wystąpi taka potrzeba, dla omówienia 

tej sprawy zostanie zwołane posiedzenie Komisji Zdrowia.  

 

Radna p. Agnieszka Wieteska zgodziła się, że jest to bardzo rozsądna propozycja 

postępowania w zgłoszonej sprawie. 

 

Radna p. Marta Grzeszczyk podziękowała za złożoną propozycję. Wyraziła opinię, że 

bardzo rozsądnym jest, aby w sytuacji pojawiających się napięć móc przyjrzeć się zaistniałej 

sytuacji na odrębnym posiedzeniu Komisji Zdrowia.  

 

 

 

Innych spraw nie zgłoszono. 

 

 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 

 

 


