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DPr-BRM-II.0012.19.4.2022 

Protokół nr 49/III/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 9 marca 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   9 radnych  

obecnych   -   9 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 48/II/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  

pn. „Rodzina jest dla dzieci” – druk nr 40/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  

w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 – druk nr 45/2022. 

5. Informacja na temat stanu przygotowania do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

IV. 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.  

Następnie poinformował, że do Komisji wpłynęły następujące projekty uchwał:  

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu 

nr 1 w Łodzi - druk nr 56/2022, 

- projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Pogotowie 

Opiekuńcze nr 4 w Łodzi i nadania statutu - druk nr 57/2022, 

- projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Pogotowie 

Opiekuńcze nr 5 w Łodzi i nadania statutu - druk nr 58/2022, 

- projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

- druk nr 60/2022, 

- projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 64/2022. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował wprowadzenie 

powyższych projektów do porządku obrad Komisji.  

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 48/II/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  

pn. „Rodzina jest dla dzieci” – druk nr 40/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  

w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 – druk nr 45/2022. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu nr 1 w Łodzi - druk nr 56/2022. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej o nazwie Pogotowie Opiekuńcze nr 4 w Łodzi i nadania statutu  

- druk nr 57/2022. 
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7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej o nazwie Pogotowie Opiekuńcze nr 5 w Łodzi i nadania statutu  

- druk nr 58/2022. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 60/2022. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

w roku 2022 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 64/2022. 

10. Informacja na temat stanu przygotowania do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. 

11. 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 48/II/2022 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 6 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 wyrażenia zgody na realizację projektu  

pn. „Rodzina jest dla dzieci” – druk nr 40/2022. 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 
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Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  

w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 – druk nr 45/2022. 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy to spowoduje zwiększenie 

liczby miejsc dla przewlekle somatycznie chorych.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos 

odpowiedział, że nie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski zgłosił 

propozycję łącznego procedowania projektów uchwał nr 56, nr 57 i nr 58. 

 

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

 

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu nr 1 w Łodzi - druk nr 56/2022. 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 
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Radny p. Radosław Marzec powiedział, że na ul. Bednarskiej znajduje się dom dziennego 

pobytu.  

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski 

odpowiedział, że ten dom funkcjonuje w ramach domu dziecka. Plan jest taki, żeby ten dom 

mógł funkcjonować w ramach pogotowia opiekuńczego.  

 

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 w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej o nazwie Pogotowie Opiekuńcze nr 4 w Łodzi i nadania statutu  

- druk nr 57/2022. 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Jak wyżej. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 7 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej o nazwie Pogotowie Opiekuńcze nr 5 w Łodzi i nadania statutu  

- druk nr 58/2022. 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Jak wyżej.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 8 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 60/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

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 9 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

w roku 2022 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 64/2022. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Radni przyjęli projekt uchwały jednogłośnie.  

 

Ad pkt 10 - Informacja na temat stanu przygotowania do przyjęcia uchodźców  

z Ukrainy. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że Ośrodek Studiów 

Wschodnich, jeden z najlepszych ośrodków analitycznych, który śledzi wydarzenia na 
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Ukrainie, prowadzi podsumowania każdego dnia walk. W podsumowaniu 11. dnia walk 

podał, że armia ukraińska, jej regularne oddziały na wschodzie utraciły inicjatywę 

strategiczną i operacyjną, co oznacza, że przegrywają. Prowadzą w tym momencie działania 

obronne, ograniczają się do zabezpieczania największych ośrodków miejskich, bądź 

prowadzenia zorganizowanego odwrotu na linię Dniepru. Sytuacja zaczyna się załamywać, co 

oznacza, że fala uchodźców może być większa.  

Następnie zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji przez Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos 

powiedział, że skupiono się na organizacji punktów medycznych dla uchodźców w miejskich 

centrach medycznych. Utworzono jeden punkt centralny doraźnej pomocy przy  

ul. Piotrkowskiej 113, który wczoraj obsłużył blisko 40 uchodźców - 13 dzieci i 20 osób 

dorosłych.  

 

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

informacji przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda wyjaśnił, że 

główne działanie, to zabezpieczanie sprzętu i lokalizacji mogących służyć jako tymczasowe 

miejsca pobytu uchodźców. W ciągu weekendu powstało ok. 250 takich miejsc w oparciu  

o pomoc jednostek Straży Pożarnej, a w jednej ze szkół powstało ok. 100 takich miejsc. 

Przygotowany jest też sprzęt na rozwinięcie większej liczby takich miejsc. Jednocześnie 

podejmowane są stałe działania informacyjne w oparciu o pracowników Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, jak i przez pracowników pozostałych oddziałów. Wydział również wspiera 

dodatkowym zaopatrzeniem osoby zgłaszające się do przyjęcia uchodźców u siebie, dla 

ułatwienia organizacji miejsca pobytu.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, ile takich miejsc 

zabezpieczono.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że 

niespełna 250 miejsc jest w pełni gotowych, a na drugie tyle miejsc zabezpieczone zostały 

łóżka. Na tę chwilę jest to stan wystarczający.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy rozważano – w formie 

dobrowolnej deklaracji – rozprowadzić wśród przybywających do Łodzi deklarację, czy chcą 

tu pozostać, czy Łódź jest miejscem tymczasowego pobytu. Chodzi o to, aby przygotować np. 

od września szkoły na nieco inne funkcjonowanie, przygotować jednostki ochrony zdrowia na 



8 

 

inny tryb działania, niż doraźna pomoc – jak to jest obecnie. Trzeba przygotować to od strony 

finansowej, szukać kadry ukraińskojęzycznej itd.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że 

pomysł jest godny rozważenia i jeśli to będzie możliwe zostanie wprowadzony. Na razie 

charakterystyka tej fali uchodźczej jest taka, że ludzie chcący się tu osiedlić mają na miejscu 

kogoś bliskiego. Dlatego często nie „przechodzą” oni przez funkcjonujący system.  

Z poczynionych obecnie obserwacji wynika, że przybywające osoby traktują Łódź, jako 

miasto tranzytowe.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy wspomniane 250 miejsc, 

to miejsca zorganizowane w instytucjach i placówkach miejskich, czy zgłaszane przez 

mieszkańców.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że to 

miejsca zbiorowe – strażnica OSP i jedna szkoła. Druga ścieżka, to przyjmowanie uchodźców 

przez osoby prywatne i takie dane również są zbierane. To rezerwa miejsc, gdyby pojawiły 

się większe grupy uchodźców.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o sposób przydzielania miejsc 

noclegowych.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że 

przygotowane miejsca przeznaczone są dla dużych grup uchodźców, działanie prowadzone 

jest w porozumieniu z Wojewodą Łódzkim, część osób kwaterowana jest przez Urząd 

Wojewódzki. Szczegóły współpracy zostaną sformalizowane po przyjęciu specustawy.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy UMŁ sprawdza osoby, 

które oferują swoje mieszkania i domy.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że 

został zorganizowany korpus do tego typu czynności – w asyście policji dyrektorzy  

i kierownicy uczestniczą w wyjazdowych wizytacjach. Mieszkańcom wręczane są projekty 

umów użyczenia lokali opracowane przez biuro prawne UMŁ – w wersji dwu i trzyjęzycznej.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk wyraziła zadowolenie, że strona 

internetowa UMŁ w zakładce pn. Pomagamy Ukrainie jest kompleksowa, zawiera bardzo 

dużo informacji, są one też przetłumaczone. Zapytała, czy nawiązywany jest kontakt  

z organizacjami, osobami przebywającymi już w Łodzi od kilku lat, żeby mogły 

dystrybuować informacje dla uchodźców, bo często przybysze nie wiedzą nawet, że taka 

strona internetowa funkcjonuje i nie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się o pomoc.  
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Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Karol Dziuda odpowiedział, że 

taka współpraca prowadzona jest na szczeblu ogólnomiejskim, nie tylko Wydział tym się 

zajmuje. Podejmowane są wszelkie działania, aby osoby potrzebujące – uchodźca, czy osoba 

prywatna - otrzymały informację, otrzymały pomoc, zostały skierowane we właściwe miejsca.  

 

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

informacji przez Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej.  

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski powiedział, 

że w dwóch placówkach (ul. Aleksandrowska, ul. Przyszkole) znajduje się 94 dzieci i 11 

wychowawców. Centrum jest gotowe do przyjęcia od 80-90 osób na ul. Marysińskiej – 

jeszcze te osoby nie przyjechały. Rozpoczął się projekt, w którym firma Orange chce 

przekazać na potrzeby domu dziecka swój budynek biurowy przy ul. Chóralnej. Firma 

obiecała współuczestniczyć w przemodelowaniu wnętrz tego budynku. Będzie tam możliwość 

przyjęcia ok. 150 dzieci.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy zapewnione jest 

finansowanie pobytu tych 150 dzieci.  

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski 

odpowiedział, że kiedy przyjęta zostanie specustawa, to jej zapisy mówią, iż pobyt dzieci  

z Ukrainy będzie finansowany ze Skarbu Państwa. Nie jest jeszcze wiadomo w jaki sposób  

i z jakimi stawkami. Na pewno trzeba tam zorganizować catering, gdyż nie ma możliwości 

przygotowania posiłków na miejscu.  

 

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

informacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski wyjaśnił, że 

obecnie realizowana jest opieka nad osobami skierowanymi z Wydziału Kryzysowego do 

schroniska, są też miejsca w noclegowni dla kobiet. Łącznie przebywa tam 40 osób – 17 

dorosłych i 23 dzieci w wieku od 5 m-cy do 16 lat. Schronisko łącznie oferuje 62 miejsca, 

czyli pozostało 20 miejsc wolnych. Wyżywienie dla tych osób jest zapewnione. Sporadycznie 

w punktach pracy socjalnej pojawiają się osoby potrzebujące wparcia psychologicznego, czy 

informacji. Ośrodek oczekuje na specustawę, która zrównuje uchodźców z Polakami, nakłada 

wiele obowiązków na MOPS, a nie jest wiadomo jak mają one być realizowane – brak 

ustawy, brak przepisów wykonawczych. Dodał, że w 4 miejscach w Łodzi uruchomione 
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zostaną punkty, gdzie będzie wydawana odzież dla osób potrzebujących. Ośrodek stale 

współpracuje z CAPZ, kiedy sprawy dotyczą dzieci.  

Dalej zwrócił uwagę na problem, którego specustawa nie obejmuje – problem z osobami, 

które przybyły do Polskim przed 24 lutego br., wcześniej przebywające tu rodziny, kiedy 

mężczyźni wyjechali na Ukrainę a pozostały kobiety z dziećmi bez środków na utrzymanie.  

Wyjaśnił, że MOPS weryfikuje osoby zgłaszające swoje domy i mieszkania dla uchodźców 

pod kątem tego, czy nie są to osoby będące podopiecznymi Ośrodka.  

Radny p. Bogusław Hubert dodał, że już występują sytuacje problemu samotnych kobiet  

z dziećmi, których mężowie wyjechali walczyć. Niedawno taką sytuację przedstawiła TV 

TOYA. Jest problem z pomocą dla takich osób, gdyż nie dotyczą ich obecne przepisy i system 

pomocy.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak dodał, że również zna ten problem  

i zasygnalizował go już łódzkim parlamentarzystom. Będą oni lobbowali, aby znalazł się  

w specustawie stosowny zapis i zabezpieczone zostały na ten cel środki finansowe.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski dodał, że on 

omawiał ten problem z senatorami RP i są zainteresowani tematem.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak zapytał, czy można oszacować, ile  

w ramach pomocy społecznej zapewnionych jest miejsc dla uchodźców.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 

że nie ma danych ile osób przyjechało, ile osób pozostało w Łodzi. Ośrodek przygotowany 

jest na udzielenie pomocy osobom potrzebującym. W schronisku jest jeszcze 20 wolnych 

miejsc, będą zabezpieczane przez CAPZ miejsca dla sierot, nie ma raczej potrzeby 

umieszczania osób w domach pomocy społecznej.  

 

Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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 


