
BRM-II.0012.19.15.2019 
Protokół nr 15/XI/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 20 listopada 2019 r.  

 
 
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 protokołu nr 14/X/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 349/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk nr 350/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 351/2019. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych na sali 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 w sprawie 
zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi  
– druk nr 366/2019. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 367/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez 
Miasto Łódź – druk nr 368/2019. 

 

 
oraz Aneksem nr 2 
 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Szpitalnej 6 – druk nr 370/2019. 

 
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 14/X/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 349/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2019-2040 – druk nr 350/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 351/2019. 
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5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi  
– druk nr 366/2019. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 367/2019. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez 
Miasto Łódź – druk nr 368/2019. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Szpitalnej 6 – druk nr 370/2019. 

9. Wystąpienie mieszkańców osiedla Złotno w zakresie budowy nowego masztu telefonii 
komórkowej.  

10. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 14/X/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 349/2019 wraz z autopoprawką. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały oraz 
autopoprawkę wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o przeniesienie środków wys. 58 050 zł do Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych i o łączną kwotę przeznaczoną na realizację programu.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że na finansowanie programu w 2019 roku przeznaczono kwotę ok. 295 tys. zł. 
Część środków przeznaczono na druk materiałów informacyjnych (ok. 5 tys. zł). Pozostałe 
środki przeznaczono na rozdysponowanie w ramach konkursu dla realizatorów programu. 
Program jest w trakcie realizacji. Dodała, że złożone oferty nie wypełniały całej 
przeznaczonej na program kwoty. Pozostała do wykorzystania kwota 58 050 zł.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że środki te wykorzystane zostaną jako wkład finansowy do zakupu samochodu dla domu 
pomocy społecznej przy ul. Strzelców Kaniowskich, którego zakup współfinansowany jest  
z środków PFRON.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy konkurs był ponawiany.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że nie. Zakłady opieki zdrowotnej nie wykazywały większego 
zapotrzebowania na ww. szczepienia. Do zaszczepienia pozostał jeden rocznik, stąd trudność 
w realizacji programu. Obecnie szczepieniem objęte są dzieci od lat 3. W ramach programu 
szczepione są dzieci, które nie ukończyły 5 lat i są z rocznika nie objętego ww. 
obowiązkowym szczepieniem.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy nie warto rozważyć zwiększenia środków na 
szczepienia przeciw grypie.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że w tym roku bardzo późno opracowana została formuła obowiązującej 
szczepionki. W maju br. WHO jeszcze uaktualniało jej skład. Dlatego, na początku września 
jeszcze szczepionki nie było. Następnie szczepionka pojawiała się na tyle szybko, na ile 
pozwalały moce przerobowe producentów.  
 
Radny p. Radosław Marzec dodał, że jest duże zainteresowanie szczepieniami, tworzą się  
wręcz listy kolejkowe do szczepień w ramach programu miejskiego.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że liczba szczepionek, jaką oferuje Miasto w ramach programu nie jest duża  
w odniesieniu do potencjalnych odbiorców, ale w programach rzadko udaje się zabezpieczyć 
wszystkie potrzeby.  
 
Radny p. Radosław Marzec powtórzył, że warto rozważyć w przyszłym roku zwiększenie 
środków na ten program.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że będzie to rozważane, choć prawdopodobnie program będzie realizowany 
po raz ostatni.  



 5

 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o szczepienia przeciw odrze. Wspomniał  
o wprowadzeniu w Niemczech obowiązkowych szczepień w tym zakresie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że polskie sądy 
administracyjne uchylają uchwały rad miast, które uchwalają taki wymóg – czy zarządzenia 
prezydentów miast w tym zakresie. Musiałby to uchwalić Sejm lub Senat, z akceptacją 
prezydenta RP.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawką. 
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 350/2019.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła 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 pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 351/2019. 
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 



 6

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odniósł się do uwagi, iż informacja nt. podziału środków 
wpłynęła dość późno. Wyjaśnił, że środki do samorządu przekazane zostały miesiąc temu. 
Nie było w tym czasie sesji Rady Miejskiej, a to podczas sesji Rady Miejskiej radni 
podejmują decyzje, co do podziału środków PFRON. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera  
w Łodzi – druk nr 366/2019. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Radny p. Władysław Skwarka zwrócił się z podziękowaniem dla oddziału chirurgii  
w szpitalu im. Jonschera za uratowanie życia, gdyż trzy miesiące temu przeszedł w tym 
szpitalu poważną operację. Podkreślił, że opieka w szpitalu w jego ocenie była bardzo dobra. 
 
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera p. Konrad Łukaszewski 
podziękował za tak miłe słowa. Podkreślił, że dyrekcja szpitala, zarząd szpitala i organ 
założycielski bardzo starają się, aby personel lekarski zmieniać w celu polepszania jakości 
udzielanych świadczeń. Takiej zmianie uległ również oddział chirurgii. W jego ocenie, dzięki 
takim działaniom szpital dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą do realizacji świadczeń 
zdrowotnych. 
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że we wczorajszym artykule 
prasowym Dziennika Łódzkiego na temat kontroli szpitali pod kątem przestrzegania ochrony 
danych osobowych nadmieniono, iż szpital im. Jonschera, jako jedna  
z nielicznych placówek została oceniona pozytywnie, spełniając wszystkie kryteria.  
 
Radny p. Radosław Marzec podziękował dyrektorowi MCM im dr K. Jonschera za 
przybycie na posiedzenie Komisji. Wyraził nadzieję, że kolejne jego obecności pozwolą 
radnym dowiadywać się o szpitalu bezpośrednio, a nie jedynie z artykułów prasowych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przypomniał o planowanym 
posiedzeniu Komisji w szpitalu im. dr K. Jonschera, dotyczącym samego szpitala jak  
i sytuacji szpitali w Polsce. 
 
Radny p. Radosław Marzec przypomniał, że razem z radną p. M. Grzeszczyk apelowali już 
w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej o zaproszenie dyrektora szpitala na posiedzenia 
Komisji. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk podziękowała przewodniczącemu 
Komisji za tę „łaskę”, iż po kilku miesiącach, już za kilka tygodni radni będą mogli spotkać 
się w szpitalu im. Jonschera. Wyjaśniła, że wniosek radnych opozycji  
o posiedzenie Komisji w szpitalu dotyczył nagłej sytuacji wymagającej odpowiedzi. Jeszcze 
raz podziękowała za ten ukłon w stronę radnych opozycji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że radna posiada 
możliwość składania interpelacji i złożyła interpelację dotyczącą sytuacji szpitala  
im. Jonschera. Radna otrzymała też wszelkie niezbędne informacje w tym względzie.  
 
 
Ad pkt 6 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum 
Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Ch ylińskiego w Łodzi  
– druk nr 367/2019. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o poprzednika osoby mającej obecnie zająć miejsce 
w Radzie Społecznej.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wymienił 
nazwisko poprzednika.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 7 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach 
utworzonych przez Miasto Łódź – druk nr 368/2019. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zgłosiła wniosek o zdjęcie tego 
projektu oraz pozostałych z porządku obrad, ze względu na brak czasu na zaopiniowanie. Do 
rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej pozostało 5 minut, a projekty dotyczą niezwykle ważnych 
spraw. Na posiedzeniu nieobecny jest resortowy wiceprezydent, który mógłby udzielić 
odpowiedzi na pytania.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że projekty wpłynęły  
w terminie uniemożliwiającym zwołanie posiedzenia w wymaganym terminie. Pytania do 
projektu można zadać w formie pisemnej na sesji Rady Miejskiej.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o uzasadnienie dla 
zwiększenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku i dlaczego to taka wielkość.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że proponuje się zwiększenie opłaty stałej z 12% do 15 % minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Zaznaczył, że przy wzroście minimalnego wynagrodzenia, przy zachowaniu 12% 
opłaty stałej byłaby to większa kwota, jednakże wzrastają koszty funkcjonowania Miejskiego 
Zespołu Żłobków, realizowany jest program podwyżek płac w MZŻ, uruchamiane są nowe 
grupy dla dzieci i dwa nowe żłobki miejskie – stąd konieczność zwiększenia opłaty stałej do 
15% minimalnego wynagrodzenia. Dodał, że Miejski Zespół jest niemal w 75% finansowany  
z środków miejskich. Opłaty stałe stanowią nieco ponad 25% ogółu jego wydatków.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, jak zmienił się budżet MZŻ 
na 2020 rok, w stosunku do roku 2019 – czy środki na remonty i płace pochodzą  
w całości z opłaty stałej, czy Miasto również je finansuje.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że oczywiście Miasto dokłada własne środki finansowe. Dodatkowy otrzymany wzrost będzie 
jedynie składową wzrostu wydatków. Dodatkowe zatrudnienie w żłobkach oraz wzrost płac 
wynosić będą 5,8 mln zł. Proponowany wzrost opłaty stałej przyniesie 2,2 mln zł. Miasto 
dołoży środki własne w wys. 3,6 mln zł.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o termin wejścia w życie 
zwiększonej opłaty.  
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że planuje się jej wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała ilu „klientów” żłobków 
obejmie podwyższona opłata.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że obecnie do żłobków uczęszcza 2600 dzieci.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy w innych miastach,  
o których wspominano uzasadniając wzrost opłaty, stawka wynosi również 15%.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że odpłatność ta jest większa. W połowie, z dziesięciu największych miast  
w Polsce – Wrocław, Poznań, Bydgoszcz opłata wynosi 400-500 zł.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zgłosiła głos w dyskusji. Wyjaśniła, że 
zagłosuje przeciwko temu projektowi. Zdaniem radnej miasto  Łódź ma duże problemy, jeśli 
chodzi o demografię. Miasto powinno stawiać na młodych i młode rodziny, na wsparcie osób, 
które decydują się na posiadanie dzieci. Prowadzić politykę prorodzinną, której jednym  
z elementów powinno być otwarte podejście, zachęcające, jeśli chodzi opłaty za przedszkola  
i żłobki. Opłaty powinny być atrakcyjne i na tym obszarze działania Miasto powinno środki 
zapewnić – dlatego radna będzie głosować przeciw.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 8 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Szpitalnej 6 – druk nr 370/2019. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy w tym budynku funkcjonuje Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że funkcjonuje tam przychodnia diagnostyczna oraz centrum seniora. Wolne pomieszczenia 
wykorzystywane są na działalność niepublicznego ZOL.  
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Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy w projekcie uchwały jest mowa o pożyczce.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że na finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
składa się dotacja i część pożyczkowa.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o oprocentowanie pożyczki. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
powiedział, że nie posiada tej informacji i odpowiedzi udzieli radnemu podczas sesji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 9 – Wystąpienie mieszkańców osiedla Złotno w zakresie budowy nowego masztu 
telefonii komórkowej.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zwrócił uwagę, iż rozpoczęły się obrady sesji Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że prezentacja będzie krótka. 
Na kolejnym spotkaniu mieszkańcy będą mieli możliwość szerszego wypowiedzenia się.  
 
Radny p. Radosław Marzec zwrócił uwagę, iż przewodniczący Rady Miejskiej wnosił, aby 
nie organizować posiedzeń przed sesją Rady.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powtórzył, że kiedy projekty wpływają 
w ostatniej chwili, nie ma możliwości zwołania posiedzenia Komisji w wymaganym terminie.  
 
Radny p. Radosław Marzec powiedział, że są inne dni tygodnia, kiedy można zwołać 
posiedzenie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że ustalone są stałe 
terminy posiedzeń Komisji. Komisja Zdrowia odbywa się zwyczajowo w środy.  
 
Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że od przewodniczącego Komisji zależy termin 
zwołania posiedzenia.  
 
Mieszkanka Złotna p. Joanna Berlińska wyjaśniła, że mieszkańcy kategorycznie nie 
zgadzają się na inwestycję Orange, która jest obecnie procedowana w UMŁ. W pobliżu ich 
domów ma powstać czterdziestometrowy maszt telefonii Orange, z potężnymi antenami 
skierowanymi w bliżej nieokreślonych jak dotąd kierunkach. Maszt ma stanąć bezpośrednio 
nad wielkim miejskim placem zabaw, z górką saneczkową i boiskiem, gdzie bawią się dzieci 
z osiedla i okolicy. A 120 m. od tego masztu mieści się przedszkole, czyli w ścisłym polu 
jego promieniowania. Do przedszkola uczęszcza obecnie trzydzieścioro wychowanków.  
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W nieznacznej odległości, bo ok. 300 m. (ul. Napoleońska) znajduje się szkoła podstawowa, 
Dom Małego Dziecka i inne miejsca, gdzie przebywają małe dzieci. Wyjaśniła, że zgodnie  
z tegorocznym raportem Najwyższej Izby Kontroli, brak jest narzędzi kontrolujących 
operatorów sieci w zakresie emitowanych fal pola elektromagnetycznego. Mieszkańcy 
dysponują zaś danymi z rozległych badań, iż tego typu promieniowanie wpływa w sposób 
rakotwórczy oraz inny bardzo szkodliwy na ludzkie organizmy. Oznacza to, iż taka 
inwestycja nie może powstać w środku osiedla mieszkalnego. Zaapelowała do radnych  
o wsparcie mieszkańców, aby inwestycja nie powstała.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że planuje się 
posiedzenie Komisji Zdrowia w pierwszych dniach grudnia. Będzie możliwość zabrania głosu 
przez mieszkańców Złotna podczas tego posiedzenia.  
 
Mieszkanka Złotna p. Joanna Berlińska dodała, że mieszkańcy otrzymali awiza do 
skrzynek pocztowych z informacją nt. inwestycji oraz z możliwością zareagowania na te 
informację w przeciągu 7 dni. Mieszkańcy nie wiedzieli wcześniej, że taka inwestycja będzie 
realizowana. Jest to niezgodne z prawem. Mieszkańcy w tak krótkim czasie musieli zebrać 
wszelkie informacje w sprawie i podjąć działania. Bez pomocy Rady Miejskiej ta inwestycja 
się wydarzy, a nie jest to jedyna tego rodzaju inwestycja w Łodzi. Wielu mieszkańców miasta 
zgłasza się do nich w podobnych sprawach.  
 
Radny p. Radosław Marzec podziękował za zaangażowanie mieszkańców. Dodał, że 
interesował się takimi sprawami (maszt telefonii komórkowej umieszczony na budynku 
szkoły podstawowej przy ul. Powszechnej) i zadawał pytania na posiedzeniach Komisji 
Ochrony Środowiska. Nikomu w UMŁ oraz w Wydziale Edukacji nie przeszkadzał ten fakt.  
 
Mieszkanka Złotna p. Joanna Berlińska odpowiedziała, że niewiele mówi się na ten temat. 
Bardzo skutecznie telekomy zagłuszają fachowe informacje i ekspertyzy w takich sprawach. 
Badania na ten temat są, mieszkańcy je wydobyli i chcieliby podjąć dyskusję w sprawie tak 
ważnej dla nich i miasta.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał, czy kolejne posiedzenie to nie będzie za późno dla 
mieszkańców, skoro maja tylko 7 dni na jakąkolwiek interwencję.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że interwencja 
mieszkańców już została podjęta. Mieszkańcy stali się stroną w procesie o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę.  
 
Mieszkanka Złotna p. Joanna Berlińska dodała, że mieszkańcy złożyli ok. 100 wniosków 
dowodowych  w sprawie. 
 
 
Ad pkt 10 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) umieszczone zostały w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, Komisja 
Zdrowia i Opieki Społecznej. 
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- odpowiedź MOPS na pismo Komisji w sprawie zmian personalnych na stanowiskach 
kierowniczych i ich zastępców od 2017 r. 
 
- pismo Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników 
Socjalnych MOPS w Łodzi oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność MOPS w Łodzi  
w sprawie informacji, wobec których dzieci pozostających w pieczy zastępczej skierowane 
zostały wnioski o zasądzenie na ich rzecz alimentów 
 
- pismo mieszkanki - prośba o rozważenie w uchwale Rady Miejskiej ulg dotyczących 
odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób powyżej 95 roku życia 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


