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DPr-BRM-II.0012.19.10.2021 

Protokół nr 42/X/2021 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 13 października 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

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 41/VIII/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim 

Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 259/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi  

– druk nr 260/2021. 

5. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  

i zapobiegania epidemii COVID-19. 

6. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat realizacji szczepień 

w jednostkach podległych Miastu. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 
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IV. 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.  

Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację 

zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  

w Łodzi - druk nr 268/2021. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok  

- druk nr 271/2021. 

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 41/VIII/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim 

Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 259/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi  

– druk nr 260/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację 

zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  

w Łodzi - druk nr 268/2021. 
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok  

- druk nr 271/2021. 

7. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  

i zapobiegania epidemii COVID-19. 

8. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat realizacji szczepień 

w jednostkach podległych Miastu. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 41/VIII/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”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum 

Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 259/2021. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że Miejskie Centrum 

Medyczne im. dr. Karola Jonschera zawarło umowę z Uniwersytetem Medycznym, w ramach 

której prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów. W związku z tym na terenie MCM 

utworzono klinikę, wymusiło to zmiany w statucie MCM zgodnie z brzmieniem ustawy  

o działalności leczniczej. Zmiany sprowadzają się do tego, że w składzie Rady Społecznej 

muszą zostać wprowadzone zmiany tj. w jej skład musi wchodzić przedstawiciel uczelni 

medycznej z którą została zawarta umowa. Przedstawiciel – p. Paweł Zawieja został 

wskazany przez uczelnię i jest to zastępca ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu 

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

projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi  

– druk nr 260/2021. 

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

projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że kompetencja powołania 

Komisji Konkursowej należy do Rady Miejskiej w Łodzi, tj. organu stanowiącego, a nie 

Prezydenta Miasta Łodzi tj. organu wykonawczego. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy w skład Komisji Konkursowej wchodzi radny  

z Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.  

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

odpowiedział, że nie. Ale jest to jedynie propozycja składu.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że w projekcie uchwały 

wskazany został przedstawiciel Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. 

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

sprostował, że przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej p. Sebastian Bohuszewicz.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz potwierdził, że taka była prośba 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.  
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Radny p. Radosław Marzec dla większej transparentności i przejrzystości zasugerował 

powołać do składu Komisji Konkursowej jednego radnego opozycyjnego. Wcześniej taka 

praktyka była stosowana. Będzie to miało wpływ na transparentność przeprowadzanego 

konkursu. 

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

odpowiedział, że to Rada Miejska decyduje o składzie Komisji Konkursowej, a przedstawione 

w projekcie uchwały osoby, to jedynie propozycja.  

Radny p. Radosław Marzec zwrócił się do przewodniczącego Komisji Zdrowia o zmianę 

składu Komisji Konkursowej poprzez dodanie do jej składu radnego opozycyjnego.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o proponowaną kandydaturę. 

Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że jeśli nie ma innych kandydatów, to zgłasza on 

swoją kandydaturę.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował złożyć stosowny 

wniosek do przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. On sam nie będzie 

oponował i w głosowaniu nie będzie brał udziału.  

Radny p. Radosław Marzec ponowił prośbę o zmianę głosowanie nad jego kandydaturą. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował zgłaszanie kandydatów 

podczas sesji Rady Miejskiej. Zaproponował, aby Wydział Zdrowia zaproponował 

autopoprawkę w takim kształcie podczas sesji Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadań w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  

- druk nr 268/2021. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski omówił 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Faza pytań i dyskusji. 
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Radny p. Radosław Marzec zapytał o rodzaje szkoleń organizowanych dla osób 

bezrobotnych. 

p.o Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Arkadiusz Andrzejczak 

odpowiedział, że kursy rehabilitacji zawodowej dotyczą osób z niepełnosprawnościami. Są to 

szkolenia indywidualne i dotyczą m.in. projektowania graficznego, komputerowego. 

Radny p. Radosław Marzec zapytał o wyjaśnienie zmniejszenia środków na sport, kulturę  

i rekreację.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że zmniejszenie wynika z faktu, iż Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego zrezygnowało z realizacji zadań, dlatego środki z tego tytułu przeznaczone 

zostaną na likwidację barier architektonicznych. Nie oznacza to, że likwiduje się wsparcie  

w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, ale oznacza, że jedna konkretna impreza nie 

odbędzie się.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał o przyczynę.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że nie ma informacji w tym zakresie. Dotychczas organizacje rezygnowały ze 

względu na sytuację pandemiczną.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał o wnioski dotyczące likwidacji barier 

architektonicznych – ile wniosków zostało złożonych, czego dotyczą.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że chodzi o likwidację barier dla indywidualnych osób. Obecnie na liście 

rezerwowej pozostaje 28 wniosków.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy za proponowane środki uda się zrealizować je 

wszystkie.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że generalnie tak. Nie będzie wniosków niezrealizowanych ze względu na brak 

środków. Jedyną przeszkodę stanowić mogą warunki pogodowe albo niemożność znalezienia 

ekipy remontowej. Dlatego też proponuje się zakup odpowiedniego sprzętu, zamiast 

przeprowadzania remontu w tym zakresie.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał o łączna kwotę na realizację wymienionych wcześniej 

28 wniosków i do kiedy te wnioski musza zostać zrealizowane.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że termin realizacji, to 31 grudnia 2021 r. Zdecydowana większość wniosków 

jest realizowana w terminie. W ubiegłym roku niewykonanie w tym zakresie dotyczyło kwoty 
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9 tyś. zł, czyli jednego wniosku. Jeśli chodzi o wysokość kwoty, to jak tylko to ustali, udzieli 

odpowiedzi.  

Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że pozostało niewiele czasu. Zapytał, czy nie 

można było wcześniej dokonać przesunięcia środków i kiedy wpłynęły wnioski.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że wnioski wpływają przez cały rok. Przesunięcia środków nie można było 

dokonać wcześniej, niż możliwość oszacowania kwot potrzebnych do realizacji wniosków. 

Zaraz po rozpatrzeniu pozostałych wniosków, można było wnioskować o zmianę w budżecie, 

w zakresie.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, o jakiego rodzaju likwidacje barier chodzi.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że najczęściej są to przebudowy łazienek, podnośniki od strony balkonu do 

mieszkania w bloku, przebudowy związane z instalacją np. sprzętu pozwalającego 

pokonywać różnice poziomów w mieszkaniu.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy oznacza to że osoba niepełnosprawna wnioskuje do 

MOPS o dofinansowanie likwidacji barier w styczniu danego roku, a instytucja  

w październiku podejmuje decyzję, że może to zostać zrealizowane.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że wnioski można składać cały rok i przez cały rok są one oceniane  

i realizowane. 

Radny p. Radosław Marzec zapytał, który z 28 wniosków wpłynął najwcześniej. Ile 

wniosków zostało zrealizowanych w 2021 roku.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że jak tylko to ustali, udzieli odpowiedzi.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał o szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych – 

ile wniosków wpłynęło. Dotychczas jest informacja o realizacji jednego wniosku  

o doszkolenie w zakresie projektowania graficznego. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że wpłynął tylko jeden wniosek - na kwotę 7 200 tyś. zł.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz ogłosił 5 minut przerwy dla 

przygotowania przez MOPS odpowiedzi na pytania radnego p. R. Marca.  

Po przerwie radny p. Radosław Marzec powiedział, że nie ma co przedłużać oczekiwania na 

odpowiedź MOPS. Oczekuje odpowiedzi podczas sesji Rady Miejskiej.  
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Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 6 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok  

- druk nr 271/2021 

Wydziału Budżetu p. Piotr Lewandowski omówił projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 7 - Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  

i zapobiegania epidemii COVID-19. 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 

że sytuacja jest dobra, nie występują aktywne ogniska zakażeń w jednostkach miejskich. 

Obecnie na kwarantannie pozostaje jeden pracownik dps-u i dwóch pracowników Miejskiego 

Zespołu Żłobków. Jest to efekt wysokiego poziomu wyszczepialności - ponad 90% 

mieszkańców dps-ów, 73% pracowników. Tak samo wysoki poziom wszczepialności 

występuje w Miejskich Centrach Medycznych – od 60-97%. Około 60% mieszkańców Łodzi 

zostało zaszczepionych. Najlepiej wyszczepione są osoby z najstarszych grup wiekowych, 

gdzie w grupie 70+ zostało zaszczepionych 85% osób, w grupie 60-69 lat – 73% osób.  

Rozpoczynają się też szczepienia trzecią dawka szczepionki. Szczepienia te są jednak 

ograniczone wiekiem i czasem, jaki musi upłynąć od zakończenia cyklu szczepień – tj. ½ 

roku. W miejskich punktach szczepień, trzecia dawka zaszczepiono ponad 1000 osób.  

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zapytał o okresowe 

szczepienia przeciw grypie, dla seniorów. Sytuacja jest trudna, bo szczepionki pojawiają się 

tylko w niektórych, nielicznych punktach szczepień. Żeby zorientować się, w którym punkcie 

dostępna jest szczepionka, senior musi wykonać kilkadziesiąt telefonów. Zapytał, czy nie 
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można uruchomić informacji telefonicznej dla seniorów, żeby szybciej dowiedział się, gdzie 

dostępne są szczepionki.  

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

odpowiedział, że miejskie jednostki próbują kupować szczepionki na bieżąco, ale ich 

dostępność jest utrudniona. Pomimo, iż do Polski trafiła dwa razy taka liczba szczepionek, to 

jednocześnie dodatkowe grupy społeczne otrzymały możliwość nieodpłatnego zaszczepienia 

się. Stąd na stronie UMŁ, w zakładce Zdrowie znajduje się informacja dotycząca realizacji 

miejskiego programu szczepień przeciw grypie i tam aktualizowane są informacje  

o dostępności szczepionek. Seniorzy mogą również kontaktować się w tej sprawie 

bezpośrednio z Wydziałem Zdrowia, z numerem infolinii.  

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

 

Ad pkt 8 - Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat realizacji 

szczepień w jednostkach podległych Miastu. 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 

jak wyżej. 

 

Ad pkt 9 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 

poniżej) umieszczone zostały w aplikacji e-Sesja oraz w folderze poczty elektronicznej pn. 

Aktówka, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. 

- sprawozdanie z wykonania planów finansowych 6 sp zoz, dla których podmiotem 

tworzącym jest Miasto Łódź – stan na 30 czerwca 2021 r. 

- petycja Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że petycja dotyczy 

zwiększenia wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i wprowadzenia mechanizmu 

automatycznej waloryzacji, skierowana została również do wszystkich radnych Rady 

Miejskiej w Łodzi. Następnie wyjaśnił, że w trakcie trwania roku budżetowego inicjatywa 

zmian w budżecie, a tego wymagałoby zrealizowanie ww. postulatu, należy nie do Rady 

Miejskiej, a tylko i wyłącznie do Prezydenta Miasta Łodzi. W związku z tym proponuje 

przekazać niniejszą petycję do Prezydenta Miasta Łodzi wraz z następującym stanowiskiem 

Komisji Zdrowia: 
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Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zwraca się  

z uprzejmą prośbą do Pani Prezydent o uwzględnienie, na miarę możliwości budżetowych, 

petycji Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi, bowiem Komisja 

docenia pracę rodzin zastępczych i dostrzega potrzebę ich adekwatnego wynagradzania. 

 

Następnie przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że przed 

wystąpieniem pandemii, z upoważnienia radnych Komisji Zdrowia prowadził rozmowy  

z Wiceprezydentem Miasta p. Adamem Wieczorkiem w sprawie zrealizowania wzrostu 

wynagrodzeń dla rodzin zastępczych. Niestety miesiąc po zakończeniu rozmów ogłoszony 

został stan epidemii i w związku z tą sytuacja nie było możliwości zrealizowania 

poczynionych uzgodnień. Jednocześnie zmiany w prawie, jak również pandemia 

spowodowały, że sytuacja budżetu jest trudna. 

 

Radni przyjęli stanowisko przez aklamację.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska        Sebastian Bohuszewicz 

 


