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DPr-BRM-II.0012.19.9.2022 

Protokół nr 54/VII/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 4 lipca 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 53/VI/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 171/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Aleksandrów Łódzki  

w sprawie kierowania mieszkańców Miasta Łódź do środowiskowego domu 

samopomocy prowadzonego przez Gminę Aleksandrów Łódzki  

– druk nr 174/2022. 

5. Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 planu nadzoru nad działającymi na terenie 

Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi 

do rejestru i wykazu prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi  

- druk nr 164/2022. 

6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Ochrona Zdrowia Psychicznego  

w Łodzi na lata 2019-2022 za rok 2021 - druk nr 165/2022. 
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7. Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 

nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 

maja 2022 roku - druk nr 166/2022. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021  

- druk nr 167/2022. 

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przecie 

Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2021 roku - druk nr 168/2022. 

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2021 - druk nr 169/2022. 

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 

2021rok - druk nr 170/2022. 

12. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powitała obecnych on-line radnych 

oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała 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 53/VI/2022 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała 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 171/2022. 

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

z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Władysław Skwarka zapytał o kwotę 250 tyś. zł i co wspólnego ma Wydział 

Zdrowia z EC1.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel wyjaśniła, że chodzi o Kongres 

Nowej Mobilności prowadzony na terenie EC1.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że jest to drugi 

kongres dotyczący nowej mobilności, który jest organizowany na terenie Łodzi,  

w pomieszczeniach EC1. To największa tego typu impreza w Polsce, z udziałem 

kilkudziesięciu (zapis nieczytelny) oraz podmiotów prywatnych. Miasto współorganizuje 

imprezę, gdyż drugim organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, 

którego miasto Łódź jest członkiem wspierającym. Pomieszczenia EC1 w najlepszy sposób 

nadają się do organizacji tak dużej imprezy.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, co wspólnego ma Wydział Zdrowia z paliwami 

alternatywnymi. 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że jest to kwestia 

nie tylko paliw, ale wszelkich działań samorządu na rzecz promowania elektromobilności, 

jako wymogu wynikającego z ustawy o elektromobilności z 2018 r., która narzuca 

samorządom konkretne działania w trzech głównych obszarach: 

- wsparcie budowy powstawania infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, 

- stopniowa wymiana floty w jednostkach realizujących zadania publiczne na niskoemisyjną, 

- tworzenie tzw. stref czystego transportu. 

Wszystkie te obszary są obecne w programie Kongresu, co daje możliwość wymiany 

doświadczeń między samorządami, które nierzadko mają problemy w realizacji tych 

wymogów ustawowych.  

Kwestie elektromobilności traktowane są w Łodzi możliwie szeroko, jako jeden  

z najistotniejszych elementów mogących wpływać na jakość życia i zdrowie mieszkańców 

miasta.  
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Radny p. Władysław Skwarka stwierdził, że nadal nie dowiedział się, jaki ma to związek  

z Wydziałem Zdrowia. Stwierdził też, że elektromobilnością powinny zajmować się inne 

wydziały mające z nią coś wspólnego np. zarządca drogi. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka dodała, 

że na pewno jest to zadanie międzysektorowe. Ma pośredni wpływ na zdrowie poprzez 

zmniejszenie zanieczyszczenia, wprowadzanie pojazdów o napędzie elektrycznym.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Grzegorz Justyński dodał, że zadanie ma 

charakter interdyscyplinarny. Kwestia elektromobilności, to nie kwestia wyboru dla 

samorządu, ale ustawowego wymogu. Ustawa traktuje ten rozwój, jako jedną z konieczności, 

aby podnieść jakość życia, przeciwdziałać negatywnym zjawiskom.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, kto Wydziałowi Zdrowia dał to zadanie.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że zadaniem 

zajmuje się od 2020 r. Nie potrafi wyjaśnić kto zlecił realizację zadania Wydziałowi Zdrowia.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka dodała, 

że ustali, kto taką decyzję podjął i przekaże niezwłocznie informację.  

Radny p. Władysław Skwarka dodał, że jest bardzo zainteresowany tematem 

elektromobilności, z racji wykonywanej pracy zawodowej. Osoby niepełnosprawne używają 

bardzo dużo takich urządzeń, np. wózki elektryczne, nianie dla osób głuchych i niewidomych 

itp.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, kto z Wydziału Zdrowia 

będzie liderem projektu realizacji tego zadania.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że jedyną osobą, która w Wydziale zajmuje się tym tematem jest p. G. Justyński. 

Nie ma tu zespołu i wielu osób.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy to wydarzenie ma być 

tylko sposobnością do podzielenia się dobrymi praktykami, informacją i wiedzą, czy będą  

z tego wydarzenia powstawały jakieś rekomendacje, które później UMŁ będzie starał się 

wdrażać.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 

oczywiście tak. W ramach wydarzenia spotkają się przedstawiciele samorządów skupionych 

w komitecie samorządowym. Ustawa o elektromobilności narzuca gminom szereg 

obowiązków, ale w wielu miejscach jest dość nieprecyzyjna. Dodatkowo występują  

od 2020 r. problemy ze spełnieniem tych warunków, co tworzy skomplikowaną sytuację. 

Samorządy zajmują się również kwestią rekomendacji dla ministerstwa ochrony środowiska, 
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czy dla ministerstwa klimatu w sprawie wspólnych działań na rzecz zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń, czy szerzej rozumianej ekologii. Przede wszystkim te rekomendacje mogą 

dotyczyć tworzenia stref czystego transportu. Zmiany proponowane przy kolejnej nowelizacji 

ustawy zostały przeorientowane pod wpływem rekomendacji złożonych przez komitet. 

Kongres to największe wydarzenie tego typu w kraju, które skupia na sobie uwagę 

kilkudziesięciu samorządów. Ta edycja cieszy się już większym zainteresowaniem, niż 

poprzednia. W trakcie imprezy będą również prezentowane pojazdy elektryczne, którymi już 

gmina dysponuje.  

Radny p. Radosław Marzec powiedział, że w wypowiedzi poprzednika wymienione zostały 

ministerstwa klimatu i środowiska, co wskazuje że zasadnym byłoby powiązanie podmiotu  

z tymi departamentami  

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zapytał o zakup 

szczepionek przeciw grypie dla seniorów. Ze sprawozdania za rok ubiegły wynika, że tą 

szczepionką można było zaszczepić jedynie 3200 seniorów, a w warunkach pandemii jest to 

kropla w morzu potrzeb. Niestety z roku na rok ilość szczepionek nie zwiększa się, a sytuacja 

pandemiczna być może się powtórzy. Zapytał, jaka kwota w budżecie Wydziału przeznaczona 

jest na rok bieżący i ilu seniorów może objąć szczepienie.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że będzie prezentowała sprawozdanie za 2021 r. i liczba osób zaszczepionych, to 

jedynie uzupełnienie rządowego programu szczepień przeciw grypie obejmującego szerszą 

grupę osób, niż 60+. Było też tak, że pod koniec programu nie było chętnych na te 

szczepienia. Dostęp do szczepionek nie był blokowany. Jeśli chodzi o 2022 r., dokonano 

wyboru realizatorów, wybrano 9 podmiotów realizujących szczepienia, kwota jest większa bo 

było to 356 tyś. zł, będzie o 10 tyś. zł więcej. Cena szczepionki i złożone oferty pozwolą na 

zaszczepienie 3765 osób. W tym roku rządowy program szczepień nie będzie realizowany.  

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zapytał, czy  

w związku z tym nie należałoby zwiększyć puli szczepionek dostępnych dla seniorów.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że barierę stanowią finanse. Z zaplanowanego programu w ubiegłym roku 

szczepionki zostawały. Jednocześnie w ubiegłym roku nie były one systematycznie 

dostarczane, nie zawsze w tym okresie, kiedy było największe zainteresowanie ze strony 

seniorów. Potem szczepionki były i zainteresowanie było, ale występowały choroby, które 

uniemożliwiały zaszczepienie się i szczepionki wykorzystane nie były. Obecnie wybrani 
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realizatorzy już raportowali, że umowy z hurtowniami zostały podpisane. Jeśli 

zainteresowanie będzie większe, to będzie się rozważać zwiększenie środków na ten cel.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk dodała, że inicjatywa w tej sprawie 

leży po stronie prezydenta, bo na jego wniosek dokonuje się zmian w roku budżetowym.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Aleksandrów Łódzki  

w sprawie kierowania mieszkańców Miasta Łódź do środowiskowego domu 

samopomocy prowadzonego przez Gminę Aleksandrów Łódzki – druk nr 174/2022. 

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. 

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy mieszkańcy Łodzi będą przebywać tam za 

darmo.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że pobyt finansowany będzie z środków budżetu państwa, finansowany za 

pośrednictwem wojewody. Środki zostaną przekazane po zawarciu porozumienia. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała 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 5 - Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 planu nadzoru nad działającymi na 

terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi 

do rejestru i wykazu prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi - druk nr 164/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie wraz z uzasadnieniem. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Ad pkt 6 - Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Ochrona Zdrowia 

Psychicznego w Łodzi na lata 2019-2022 za rok 2021 - druk nr 165/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o podsumowanie finansowe 

tego sprawozdania.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że na działania w ramach programu wydatkowano 52 847 852 zł.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy działania kierowane są 

do konkretnej grupy wiekowej, czy są sprofilowane.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że w zakresie profilaktyki odbiorcą jest młode pokolenie. To bardzo duża grupa 

osób. W całym programie osobousług było 95 tyś., to profilaktyczne działania adresowane 

głównie do osób młodych i obejmowały prawie 80 tyś. osobousług. Takie jest też zadanie 

Miasta, gdyż w zakresie lecznictwa nie ma kompetencji. Kompetencje te pozostają po stronie 

województwa.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Ad pkt 7 - Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 

pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2021 roku  

do 31 maja 2022 roku - druk nr 166/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 
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Brak głosów w dyskusji. 

 

Ad pkt 8 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021  

- druk nr 167/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy liczby dotyczące osób 

objętych pomocą są rosnące, czy malejące. Czy zależą one, wynikają z wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizacje programu. 

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że jeśli chodzi o nieletnich 

sprawców przemocy, to możliwe jest objęcie pomocą jedynie tych ujawnionych. Nie 

wiadomo ilu jest sprawców przemocy w ogóle, wiadomo natomiast, że wzrasta liczba 

nieletnich sprawców przemocy w stosunku do rodziców. To bardzo niepokojące zjawisko. 

Okres pandemii spowodował wzrost różnych niepożądanych zachowań, w tym także 

przemocowych.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o przemoc pomiędzy 

rówieśnikami, po powrocie dzieci do szkół.  

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że nie zaobserwowano w tym 

zakresie gwałtownego wzrostu, przemoc rówieśnicza przejawia się częściej w formie hejtu, 

przemocy psychicznej, zmniejsza się liczba agresywnych zachowań fizycznych.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o działania profilaktyczne  

w tym zakresie.  

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz potwierdziła i wyjaśniła, że działania te 

kierowane są przede wszystkim do rodziców dzieci, gdyż świadomość rodziców w tym 

zakresie jest naprawdę niewielka. Efektem tego hejtu i przemocy psychicznej jest gwałtowny 

wzrost prób samobójczych. Ujawnia to głównie fakt funkcjonowania szkoły przyszpitalnej na 

ul. Aleksandrowskiej, przy oddziale psychiatrycznym dla dzieci. Tam nastąpił 50% wzrost 

pacjentów. Dodała, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi między innymi w tej sprawie, gdzie uzyskano informacje, że 

poradnie budują nowe programy i adresują je do uczniów szkół.  
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Ponadto dodała, że Wydział Edukacji realizuje swój program dotyczący przeciwdziałania 

przemocy wśród małych dzieci, adresowany do najstarszych przedszkolaków i do 

najmłodszych uczniów. Zwraca się tam przede wszystkim uwagę na skutki hejtu  

i niebezpieczeństwa tego zjawiska. Wydział realizuje program od 4 lat. Program został 

zgłoszony przez jedną z organizacji pozarządowych w ramach konsultacji do budżetu Miasta. 

Skarbnik Miasta znalazł środki na to bardzo ważne działanie i jest ono kontynuowane. 

 

Ad pkt 9 - Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian 

Przeciw Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2021 roku  

- druk nr 168/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk powiedział, że 

zwiększenie kwoty na realizację programu o 10 tyś. zł jest dalece niewystarczające, biorąc 

pod uwagę inflację. Należałoby co najmniej zwiększyć kwotę o 50 tyś. zł, bo szczepionki 

będą dużo droższe, niż w roku ubiegłym i nie da się zaszczepić nawet tej liczby osób, jaka 

została zaszczepiona w roku ubiegłym.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że Wydział pozostaje w stałym kontakcie z miejskimi centrami medycznymi  

i szczepionki nie są droższe, niż w ubiegłym roku. Liczba szczepień w liczbie 3765 szt. 

będzie mogła zostać zrealizowana i jest ona wyższa, niż w roku ubiegłym.  

 

Ad pkt 10 - Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021 - druk nr 169/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 
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Ad pkt 11 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łodzi za 2021rok - druk nr 170/2022. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski omówił 

sprawozdanie wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Ad pkt 12 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że pisma jakie wpłynęły do Komisji 

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

elektronicznej pn. Aktówka, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. 

- do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej – pismo przewodniczącego Komisji 

Konkursowej p. S. Bohuszewicza przekazujące: 

- regulamin konkursu 

- ogłoszenie o konkursie 

na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi, przyjęte przez 

Komisję Konkursową powołaną uchwałą nr LX/1809/22 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 1 czerwca 2022 r. Konkurs został ogłoszony w dniu 29 czerwca 2022 r.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy radni zgłaszają potrzebę 

posiedzenia Komisji Zdrowia w czasie wakacji, celem omówienia spraw dotyczących takich 

ważnych spraw, jak obecność w Polsce uchodźców z Ukrainy, czy ewentualną kolejna falą 

koronawirusa – czy też sprawy te zostaną omówione po wakacjach.  

Wobec braku propozycji ze strony radnych życzył wszystkim udanych wakacji. 

 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach  

i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska        Sebastian Bohuszewicz 


