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DPr-BRM-II.0012.19.6.2022 

Protokół nr 51/V/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 4 maja 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   9 radnych  

obecnych   -   8 radnych  

nieobecnych  -   1 radna  

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 50/IV/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 - druk nr 77/2022. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021-31.12.2021  

- druk nr 78/2022. 

5. Sprawozdanie sporządzone wg. stanu na dzień 31.XII.2021 roku z wykonania 

planów finansowych 6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź. 

6. Informacja na temat przydzielania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. 

7. 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 zaproponował rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2022 rok - druk nr 104/2022.  

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 50/IV/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

- druk nr 104/2022.  

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 - druk nr 77/2022. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021-31.12.2021  

- druk nr 78/2022. 

6. Sprawozdanie sporządzone wg. stanu na dzień 31.XII.2021 roku z wykonania 

planów finansowych 6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź. 

7. Informacja na temat przydzielania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

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”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 50/IV/2022 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 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 
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Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

- druk nr 104/2022.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021  

- druk nr 77/2022. 

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 6 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 7 do niniejszego protokołu.  

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Władysław Skwarka zapytał o koszt sprzątania wszystkich obiektów MOPS  

w roku 2021 i w roku 2022.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 

że udzieli wyjaśnienia zaraz po otrzymaniu pełnej informacji z księgowości.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.  

Główna Księgowa Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Agnieszka 

Ćwiczyńska omówiła 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 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.  

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

sprawozdanie w zakresie dochodów.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie w zakresie wydatków. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, dlaczego wykorzystanie środków finansowych  

w roku 2021 przez rzecznika Osób Niepełnosprawnych jest mniejsze i z czego to wynika. 

Dalej zapytał, czy można by powrócić do wydawania kalendarza ze zdjęciami osób 

niepełnosprawnych. Funkcjonowanie kalendarza przyczyniało się do promowania osób 

niepełnosprawnych.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że kalendarz nie był wydawany przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych,  

a organizację pozarządową. Jeśli pod koniec roku pozostaną jakieś środki finansowe, to 

Wydział rozważy finansowanie takiego kalendarza. Dalej wyjaśniła, że wykorzystanie 

środków przez Rzecznika, to 95% i wszystkie planowane zadania dla organizacji 

pozarządowych zostały zrealizowane. Drobne pozostałe kwoty wyniknęły z rozliczeń zadań.  

Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że środki finansowe są, bo takie radni 

uchwalili w budżecie.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że środki te przeznaczone będą na np. tłumaczy języka migowego, tłumaczenie na 

bieżąco stron internetowych, wsparcie dla organizacji pozarządowych, szkolenia  

z dostępności – formalnej jej strony itp. 
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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 9 do niniejszego protokołu.  

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 

że koszt sprzątania wszystkich obiektów MOPS w roku 2021, to: 

- umowa – 264 262 zł 

- wykonanie – 255 351 zł. 

Umowa na 2022 r. opiewa na kwotę 329 079 zł.  

 

Errata do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 stanowi załącznik  

nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

 

Ad pkt 5 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021-31.12.2021  

- druk nr 78/2022. 

 

Radni przyjęli informację do protokołu. 

 

Ad pkt 6 - Sprawozdanie sporządzone wg. stanu na dzień 31.XII.2021 roku z wykonania 

planów finansowych 6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź. 

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

sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że 7 mln zł straty w szpitalu 

im. K. Jonschera wynika z tego, że wprowadzona sieć szpitali nie jest dopasowana do 

struktury i potencjału tego szpitala, a NFZ nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. 

Również wyrok sądu potwierdza, że system ten tak został skonstruowany, że szpital 

permanentnie będzie niedofinansowany, gdyż wszelkie korekty finansowe występują na 

przyszłość, rzadko kiedy wstecznie. Nawet podwyżki wycen świadczeń nie nadążają za 

inflacją i za realnym wzrostem cen wyrobów medycznych. Sytuacja nadal będzie i pozostanie 

trudna i przez dłuższy czas nie uda się uzyskać wyniku dodatniego. W poprzednim modelu 

finansowania świadczeń szpital im. K. Jonschera bez problemowo „spinał się” „na plus”, 

ewentualnie bilansował się w zakresie „0”.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał o pomysł na zaistniałą sytuację szpitala.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że trwają rozmowy  

z Miastem i prawdopodobnie nastąpi przemodelowanie działalności tego szpitala. Trwają 

wstępne rozmowy o tym, co jest, a co nie jest możliwe w tym zakresie.  

 

Ad pkt 7 - Informacja na temat przydzielania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. 

p.o Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji p. Beata Andrzejczak 

powiedziała, że na ten moment sytuacja ustabilizowała się. Do 2 maja br. nadano 12 205 

numerów PESEL. Skończyły się kolejki oczekujących, obsługa następuje na bieżąco. 

Dziennie nadawanych jest około 150 numerów PESEL.  

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji. 

 

Ad pkt 8 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

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

pn. Aktówka, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. 

- do wiadomości Komisji - pismo Zakładowej Organizacji Związkowej Związku 

Zawodowego Pracowników Socjalnych przy MOPS, informujące o rozpoczęciu strajku 

pracowników od 26 kwietnia 2022 r. – kierowane do Prezydenta Miasta Łodzi 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że w zależności od 

możliwości czasowych, organizacyjnych i dopuszczalnej formy posiedzenia, rozważane 
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będzie zwołanie posiedzenia Komisji Zdrowia poświęconego sytuacji strajku pracowników 

socjalnych MOPS w Łodzi. Podkreślił, że Komisja Zdrowia nie jest bezpośrednio stroną 

mającego miejsce sporu. Zwrócił się również z prośbą do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej o przekazanie protokołu rozbieżności, aby radni komisji Zdrowia mieli możliwość 

zapoznania się z tym dokumentem.  

 

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 

 

 


