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DPr-BRM-II.0012.19.8.2022 

Protokół nr 53/VI/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 15 czerwca 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 52/VI/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114  

w Łodzi - druk nr 150/2022. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

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. 
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1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-

zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi”  

– druk nr 149/2022. 

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 158/2022.  

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 52/VI/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114  

w Łodzi - druk nr 150/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-

zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi”  

– druk nr 149/2022. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

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

- druk nr 158/2022.  

6. 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 52/VI/2022 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. 
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Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi  

- druk nr 150/2022. 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, co z protestami mieszkańców 

tego domu, gdyż część mieszkańców protestuje i nie chce być relokowana. Czy ta sprawa 

została w jakiś sposób rozwiązana? 

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

że odbywały się spotkania z mieszkańcami i pracownikami tego domu. Domy, do których 

mieliby oni przejść zostały im zaprezentowane, opisane czym one dysponują, jak wyglądają 

itp. Brano pod uwagę preferencje mieszkańców, zawarte przyjaźnie. Tłumaczono, że stan 

techniczny domu przy ul. Narutowicza tego wymaga. Wskazuje na to decyzja komendanta 

Straży Pożarnej oraz ocena stanu technicznego nieruchomości, gdzie występują zastrzeżenia, 

co do bezpieczeństwa użytkowania tej nieruchomości. Albo na nieruchomości zostaną 

wykonane konkretne inwestycje gwarantujące bezpieczeństwo, albo teraz nastąpi relokacja 

mieszkańców do innych domów, gdzie są wolne miejsca – inaczej wystąpi bardzo duży 

problem. Rozmowy wciąż trwają, również w MOPS, i na pewno wszystkie wątpliwości 

zostaną rozwiane. Wobec bezczynności właściciela nieruchomości i stanu technicznego 

budynku, nie wyobraża sobie, aby dalej funkcjonował tam dom pomocy społecznej. Z drugiej 

strony nie ma podstaw do wynajmowania tej nieruchomości, skoro w innych domach pomocy 

są miejsca do umieszczenia pensjonariuszy. Nastąpi likwidacja tej jednostki budżetowej  

i relokacja mieszkańców domu. Dodał, że zabezpieczone zostały środki na prace 

odtworzeniowe, remontowe, adaptacyjne - w domach przejmujących pensjonariuszy, aby 

poprawić tam komfort pobytu i dostosować je do przebywania osób np. z ograniczoną 

samodzielnością. Aby zapewnić wysoki poziom opieki i lepszą jakość życia, niż w domu przy 

ul. Narutowicza.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał o wysokość miesięcznego czynszu za wynajęcie 

nieruchomości oraz liczbę mieszkańców domu.  

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

odpowiedział, że czynsz wynosi niespełna 21 000 zł miesięcznie. W domu przebywa 75 osób.  
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Radny p. Władysław Skwarka zapytał dalej, czy rozważany był aspekt prawny 

przeznaczenia środków finansowych na dostosowanie tego budynku do wymogów 

przeciwpożarowych i czy gmina może zainwestować w cudzą nieruchomość.  

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

odpowiedział, że Wydział posiada ocenę nieruchomości, jej wycenę oraz prowadzono 

rozmowy dotyczące rozliczenia nakładów w czasie, czyli z potrąceniem z czynszu najmu.  

Rozmowy z właścicielem nieruchomości zakończyły się jego akceptacją, ale i stwierdzeniem, 

że musi nastąpić podwyższenie czynszu, gdyż jest bardzo niski.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał o możliwości relokacji mieszkańców domu pod 

kątem grup rówieśniczych, zadzierzgniętych tam przyjaźni, tak aby nie naruszać istniejących 

więzi społecznych.  

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

odpowiedział, że od początku było to brane pod uwagę.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jakie koszty musiałoby ponieść Miasto, aby 

dostosować ten dom.  

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

odpowiedział, że koszt wynosi 7-10 mln zł i przekracza on wartość nieruchomości. Konieczne 

do wykonania prace oznaczałyby kapitalny remont budynku.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, od kiedy UMŁ wie o trudnej sytuacji domu pomocy 

społecznej przy ul. Narutowicza.  

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

odpowiedział, że decyzja komendanta Straży Pożarnej pochodzi z 2020 roku. Od tego 

momentu trwa korespondencja domu pomocy oraz Wydziału Zdrowia z właścicielem 

nieruchomości nt. działań dotyczących prac nad spełnieniem nakazów tej decyzji.  

W pierwszej fazie rozmów właściciel przekonywał, że to dps powinien wykonać wszelkie 

prace. Stanowisko komendanta Straży Pożarnej rozstrzygnęło, iż prace o tak szerokim 

zakresie winny być wykonane przez właściciela nieruchomości. Od tamtego czasu żadne 

prace nie zostały rozpoczęte, stąd decyzja o relokacji mieszkańców i likwidacji domu 

pomocy.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał o stan techniczny innych domów pomocy społecznej, 

czy dotyczą ich jakieś zalecenia pokontrolne. 

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

odpowiedział, że jeśli chodzi o stan zabezpieczenia przeciwpożarowego, to nie. Stan 

techniczny budynków jest zadowalający, wszelkie kontrole przechodzą one dobrze. 
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Występują oczywiście potrzeby np. odtworzenia bazy technicznej, w związku z jej zużyciem - 

i co roku są takie wykonywane. Odświeżanie pomieszczeń, wymiana kostki brukowej 

podwórka, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.  

Radny p. Radosław Marzec zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji nt. potrzeb 

remontowych domów pomocy społecznej zgłaszanych przez poszczególnych dyrektorów i na 

jaką orientacyjnie kwotę opiewają. Dalej zapytał o kolejkę do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej w Łodzi. Kiedyś czas oczekiwania był dość długi.  

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

odpowiedział, że nie ma oczekiwania, jeśli chodzi o umieszczenie w dps ze względu na wiek.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski wyjaśnił, 

że nie licząc jednego typu domów – domów dla osób młodych z niepełnosprawnością 

intelektualną, nie ma kolejek oczekujących. Aby ten stan równoważyć Miejski Ośrodek 

podejmuje starania i otwiera kolejne mieszkania chronione. Czas oczekiwania do dps dla ww. 

osób, to około 5 lat. W domach w Łodzi nie ma obecnie żadnego takiego miejsca, w ubiegłym 

roku pojawiło się jedno takie miejsce.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, ile osób oczekuje na miejsce. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że to ustali i odpowie na piśmie.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy w związku z okresem oczekiwania na miejsce 

przez 5 lat, czy nie rozważano utworzenia nowych miejsc dla tych osób.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że takie miejsca tworzone są w mieszkaniach chronionych, w ostatnich dwóch 

latach uruchomiono 4 takie mieszkania, w obecnym roku uruchomione zostaną kolejne 4 – to 

razem około 20 miejsc w każdym roku. Ma to też odpowiadać na potrzebę 

deinstytucjonalizacji placówek opieki nad osobami młodymi z niepełnosprawnością 

intelektualną, co wyraźnie pokazała sytuacja w domu opieki w Jordanowie.  

Radny p. Radosław Marzec zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji na piśmie również 

w tej sprawie. Dalej zapytał o to, czy rozważano zaadaptowanie innego budynku miejskiego 

na dom pomocy społecznej. Radny wyraził obawę, że teraz mieszkańcy będą „upychani”  

w innych domach, gdzie „na siłę” będą tworzone miejsca.  

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

odpowiedział, że dokonano wyceny nieruchomości przy ul. Narutowicza, aby Miasto mogło 

ją przejąć – w zasobach Miasta nie ma takiej nieruchomości, gdzie mogła być kontynuowana 

działalność dps-u.  
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Radny p. Radosław Marzec wtrącił, że wszystkie nadające się na taką działalność 

nieruchomości w Łodzi zostały wystawione na sprzedaż – ul. Harcerska, ul. Zuchów, izba 

wytrzeźwień na ul. Kilińskiego.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że doświadczenia przystosowania budynku po szkole na ul. Municypalnej 

pokazały, że to proces długotrwały i napotykający na duże trudności. Budynki po szkołach nie 

są przystające do takiej działalności. Wyjaśnił, że są problemy z dofinansowaniem ze strony 

Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnym, które od lat tę inwestycję prowadzi, łącznie  

z kontrolą Komisji Europejskiej, ustaleniu czy wielkość placówki jest odpowiednia do 

wielkości budynku, liczby mieszkańców mających tam przebywać. Problemy  

z dofinansowaniem ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, wielokrotne przekładanie terminu w zakresie dofinansowania  

z Funduszu Rozwoju Regionalnego – wynikają z wielkości budynku i polityką związaną  

z dezinstytucjonalizacją. Dziś powstanie placówki, która powinna liczyć do 30 osób w lokalu 

po budynku szkolnym jest technicznie niemożliwe.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy są rozważane możliwości likwidacji innych domów 

pomocy społecznej w Łodzi.  

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

odpowiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Dodał, że nie rozważano również 

relokacji, likwidacji dps przy ul. Narutowicza, gdyby nie zaistniałe warunki techniczne domu. 

Jednocześnie przez czas epidemii spadło zainteresowanie domami pomocy i zwolniło się 

trochę miejsc.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jakie były zgłaszane uwagi podczas protestów 

mieszkańców domu.  

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

odpowiedział, że przede wszystkim to, iż nie powinno się likwidować miejsca osobom dla 

których jest to dom. Jeśli chodzi o pracowników, to pytania na jakich zasadach znajdą się oni 

w domach docelowych, czy zostaną utrzymane ich warunki zatrudnienia i płacy, wszystkie 

elementy socjalne. Zapewnił, że pracownicy na tej zmianie nie stracą, będzie ciągłość 

zatrudnienia bez pogorszenia warunków pracy i płacy.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, ilu ogółem pracowników dps-ów odeszło z pracy.  

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

odpowiedział, że w domach dla osób przewlekle somatycznie chorych jest ok. 70 wakatów, 
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natomiast ogólnie ok. 80 wakatów. Część osób odeszła z pracy, ale też wraz ze zmianą typu 

domów zmieniły się wymagania wskaźnikowe dotyczące pracowników.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy rozważano przeniesienie tego domu do 

zaadaptowanych jakiś pomieszczeń, czy wybudowanie nowego domu - dla komfortu 

pensjonariuszy. Teraz nastąpi zwiększenie liczby pensjonariuszy w innych domach, 

„upychanie” ich w dps-ach, pomimo wskazań do zmniejszania liczebności domów. 

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

odpowiedział, że poszukiwano nieruchomości na zamianę, nie znaleziono takiej w zasobach 

Miasta. Jeśli chodzi o budowę niewielkiej np. 20- 30 osobowej placówki, to wszyscy 

mieszkańcy z ul. Narutowicza nie zmieściliby się tam. Należałoby uruchomić kilka takich 

nieruchomości. Koszty wtedy byłyby znacznie większe. Nie ma mowy o „upychaniu”, gdyż  

w domach pomocy jest ponad 100 wolnych miejsc. Pensjonariusze będą przebywali  

w normalnych, komfortowych warunkach.  

Radny p. Radosław Marzec wyraził obawę, że będzie inaczej, niż przedstawia to 

przedmówca i podkreślił, że nie powinno się rozważać likwidacji, ale zmianę lokalizacji 

domu pomocy społecznej. Nie będzie przychylności radnego dla tego projektu uchwały.  

Radny p. Władysław Skwarka sprostował wypowiedź zastępcy dyrektora MOPS. 

Podkreślił, że PFRON przekazał wszystkie środki, jakie mógł przekazać w ramach programu 

wyrównywania różnic pomiędzy regionami. Na obecnym etapie nie ma możliwości 

prawnych, aby przekazać większe środki. Przekazanych zostało 1 920 000 zł, zgodnie  

z programem. Niestety, Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym nie może skorzystać  

z kolejnych programów ze względu na wewnętrzne przepisy, że na ten sam cel można 

korzystać z tylko jednego programu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała, ile 

obecnie osób przebywa w domach pomocy społecznej, co jeśli okaże się, że zapotrzebowanie 

na miejsca w dps-ach będzie wzrastać, a pozostanie wolnych tylko 25 miejsc (100 wolnych 

miejsc, minus umieszczonych 75 pensjonariuszy z dps przy ul. Narutowicza), ile miejsc 

brakuje w dps-ach dla osób przewlekle somatycznie chorych i w jaki sposób będą 

pozyskiwane miejsca, jaki jest plan na podniesienie jakości życia w dps-ach.  

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

odpowiedział, że: 

- w domach pomocy łącznie przebywa ponad 1 800 osób 

- wolnych miejsc pozostanie 25, ale nie ma obecnie kolejki oczekujących, jest zasób miejsc 

przygotowanych na reakcje interwencyjne 
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- sprostował, że nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców domu przy ul. Narutowicza, 

kiedy zostaną umieszczeni w innych domach docelowych, gdzie sukcesywnie następuje 

poprawa bazy technicznej i dostosowywanie domów do potrzeb osób z problemami  

w poruszaniu się. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała  

o koszty pobytu w mieszkaniu chronionym. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że zależą one od typu mieszkania chronionego, czy rodzaju 

niepełnosprawności podopiecznego. Obecnie nie ma zainteresowania osób starszych pobytem 

w domu pomocy, poza starszymi osobami somatycznie chorymi, które coraz częściej powinny 

trafiać do placówek leczniczych, a nie do placówek pomocy społecznej. Koszty utrzymania  

w mieszkaniach chronionych kształtują się od 1700 zł do 5000 zł miesięcznie na osobę. 

Najdroższe są mieszkania z całodobową opieką opiekuna. Mieszkania środowiskowe są 

tańsze, niż opieka w instytucji.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała  

o liczbę pensjonariuszy w domu pomocy na ul. Rudzkiej oraz ile jest tam wolnych miejsc. 

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

odpowiedział, że jest tam 98 mieszkańców, dom przewidziany jest dla 100 osób.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała, czy 

tam też będą przenoszone osoby z dps przy ul. Narutowicza.  

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

odpowiedział, że planuje się przenosić pensjonariuszy do Centrum Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego, do dps na ul. Krzemienieckiej, ul. Dojazdowej, ul. Rojnej.  

Radny p. Bogusław Hubert odniósł się do zastrzeżeń mieszkańców dps przy  

ul. Narutowicza oraz relokacji mieszkańców. Rozumie, że to bardzo przykre dla 

mieszkańców, ale należy zwrócić uwag, że koszty remontu, zakres i rodzaj prac wskazuje na 

konieczność zamknięcia działalności w tym budynku na czas remontu, który będzie trwał  

w obecnych warunkach ekonomicznych, co najmniej kilka do kilkunastu miesięcy, może 

nawet kilka lat. Bez względu na to, jakie rozwiązania zostaną przyjęte, każde z nich wiązało 

się będzie z likwidacją tego domu i z wyprowadzeniem mieszkańców i ich relokacją. 

Zapewnienie mieszkańcom godnych warunków w innych domach, bez rozdzielania przyjaźni, 

dostosowaniem do oczekiwań – to jedyne wyjście.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak zapytał, czy dps-y gdzie będą 

przenoszeni mieszkańcy będą z tego powodu modernizowane.  
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że nie ma potrzeby ich adaptacji, bo są one na to gotowe, Chodzi o to, aby 

poprawić nieco warunki pobytu w domach docelowych – prace dotyczące poszerzenia wejść 

do pokoi, przebudowa łazienek, toalet, odświeżenie pomieszczeń, zakup pewnego 

wyposażenia.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak zapytał, czy rozważano plan 

wykupienia nieruchomości. 

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

odpowiedział, że sporządzony został operat szacunkowy dla rozważenia zamiany 

nieruchomości. Wartość nieruchomości, to ponad 7 mln zł. Nie udało się znaleźć 

nieruchomości zamiennej. Orientacyjne koszty adaptacyjno-inwestycyjne, to ok. 7-10 mln zł. 

Właściciel chciał nadal czerpać pożytki z nieruchomości i bardziej zależało mu na zamianie, 

co wykluczyło wykupienie nieruchomości przez Miasto.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-

zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi” – druk nr 149/2022. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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. 
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Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

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

- druk nr 158/2022.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący 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 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 

 

 

 


