
DPr-BRM-II.0012.6.20.2018 
Protokół nr 1/XI/2018 

 
inauguracyjnego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 29 listopada 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
 
obecnych   -    10 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. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski powitał obecnych na sali radnych 
oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
 
Ad pkt 1 - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad pkt 2 - Wybór Przewodniczącego Komisji.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
Radna p. Paulina Setnik zgłosiła kandydaturę radnego p. Sebastiana Bohuszewicza. 
Wyjaśniła, że zawodowo radny jest radcą prawnym, a jego pracę cechuje wysoka rzetelność.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za 
zgłoszenie jego kandydatury. Wyjaśnił, że był jednym z radców prawnych Miejskiego 
Zespołu ds. Walki z Dopalaczami, funkcjonującego w strukturze Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych UMŁ. Radny jest autorem dwóch projektów uchwał „antydoplalczowych”. 
Ponadto zawodowo prowadzi własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów 
medycznych – zarówno mniejszych, jak i większych, w tym również szpitali. Dotychczasowe 
doświadczenie i posiadana wiedza merytoryczna pozwoli na przewodniczenie w pracach 
Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Radny zna również strukturę  
i funkcjonowanie Urzędu Miasta Łodzi z racji pracy w Wydziale Prawnym UMŁ.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy radny nadal jest zatrudniony na stanowisku 
radcy prawnego w UMŁ.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że złożył wniosek o udzielenie urlopu 
bezpłatnego, który został mu udzielony od dnia 21 listopada 2018 r. - zgodnie z ustawą  
o samorządzie gminnym.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Sebastiana 
Bohuszewicza.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Ad pkt 3 - Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
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Prowadzenie posiedzenia przejął Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 
 
 
Ad pkt 4 – Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
propozycji dotyczących liczby wiceprzewodniczących komisji.  
 
Radny p. Radosław Marzec zaproponował dwóch wiceprzewodniczących komisji oraz 
zgłosił kandydaturę radnej p. Marty Grzeszczyk.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zgłosiła kandydaturę radnego p. Michała 
Olejniczaka.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poddał pod głosowanie propozycję 
dwóch wiceprzewodniczących Komisji.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
 
Ad pkt 5 - Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk wyraziła zgodę na kandydowanie i podziękowała za zgłoszenie 
jej kandydatury. Wyjaśniła, że członkiem Komisji pozostaje od 2010 roku. Podkreśliła swoje 
głębokie zaangażowanie w sprawy, którymi zajmuje się Komisja. Zapewniła, iż po objęciu 
funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji, z równie dużym zaangażowaniem zajmować się 
będzie sprawami m. in. opieki społecznej.  
 
Radny p. Michał Olejniczak podziękował za zgłoszenie jego kandydatury. Wyjaśnił, że  
z wykształcenia jest prawnikiem. Ponadto ukończył studnia podyplomowe z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz – z wyróżnieniem, studia z zakresu ubezpieczeń 
społecznych i gospodarczych. Radny udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu pomocy 
społecznej, pomaga osobom najuboższym, dodatkowo pro bono działa w Zespole  
ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu. Z zakresu 
ww. tematów przeszkolił w swoim zakładzie pracy ponad 1000 osób. Zwrócił się z prośbą  
o poparcie jego kandydatury.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie kandydaturę radnej p. Marty Grzeszczyk.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
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Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Michała 
Olejniczaka.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że 5 grudnia br. o godz. 9.00 odbędzie się kolejne 
posiedzenie, a zostanie poświęcone opiniowaniu budżetu miasta na 2019 rok.  
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 
 


