DPr-BRM-II.0012.6.9.2015
Protokół nr 11/IV/2015
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji
obecnych
nieobecnych

- 14 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych tj.

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. Porządek obrad:
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek 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.
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu nr 7/III/2015 posiedzenia Komisji.
2. Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2014.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – w zakresie
merytorycznego zainteresowania Komisji.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która
powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi
oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego
podmiotu – druk nr 93/2015.

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 101/2015.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej
Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi – druk nr 104/2015.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr
105/2015.
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie skargi
p. ...................................... na działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych
– druk BRM nr 60/2015.
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony
Aneksem nr 1.

Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi –
druk nr 102/2015.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 109/2015.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku
obrad rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 109/2015 ponieważ nie został on
dostarczony do skrytek radnych, co potwierdzili inni członkowie Komisji.

Wobec tego Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad.

Porządek obrad po zmianach:
1. Przyjęcie protokołu nr 7/III/2015 posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi –
druk nr 102/2015.
3. Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2014.
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4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – w zakresie
merytorycznego zainteresowania Komisji.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która
powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi
oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego
podmiotu – druk nr 93/2015.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 101/2015.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej
Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi – druk nr 104/2015.
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr
105/2015.
10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie skargi
p. ...................................... na działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych
– druk BRM nr 60/2015.
11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący poddał po głosowanie zmianę porządku.
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku.

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 7/III/2015 posiedzenia Komisji.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała protokół.
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Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk
nr 102/2015.
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny omówił projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 3. Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2014.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk omówiła raport.
Raport stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o toalety na cmentarzach, czy
takie funkcjonują, czy są dostępne i w jakim są stanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że na
cmentarzach funkcjonują toalety i są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Najwięcej skarg pojawia się w okolicach listopada ze względu na dużą liczbę osób
odwiedzających w tym okresie cmentarze. Wówczas znacznie odbiegają one od przyjętych
norm i kończy się to postępowaniem mandatowym i wydawaniem decyzji w sprawie ich
uporządkowania. Dodała, że ze względu na brak możliwości kadrowych Inspekcja Sanitarna
nie kontroluje toalet w instytucjach użyteczności publicznej, jak sądy, urzędy itp. oraz
w hipermarketach ale rozpatruje składane w takich sprawach skargi.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał jaką część Centrum Kliniczno
Dydaktycznego odbierała Inspekcja Sanitarna.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk wyjaśniła, że CKD zostało
odebrane jako całość razem z piętrami nie oddanymi do użytku, a następnie następował
odbiór poszczególnych otwartych oddziałów – razem 9 pięter.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o opinię w sprawie użytkowania
Stawów Jana jako kąpieliska, po oczyszczeniu dna i zastosowanego systemu oczyszczania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że taka
decyzja może zostać podjęta dopiero po zbadaniu próbki wody.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał jak Inspekcja Sanitarna traktuje
kwestie sanitarne, kiedy w danej placówce jest przeprowadzany remont a działalność
placówki nie jest wstrzymana. Czy inspekcja otrzymuje informacje o mającym nastąpić
remoncie i czy wówczas kontroluje placówkę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że podmiot
leczniczy powinien o planowanym remoncie zawiadomić Inspekcję Sanitarną ale często tak
się nie dzieje. Kiedy taka informacja trafia do Inspekcji wówczas stan placówki jest
kontrolowany. Często o przeprowadzanym remoncie Inspekcja Sanitarna dowiaduje się, kiedy
wpływają skargi.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy kontrolowany jest sposób
transportu żywności do podmiotu leczniczego i stan tej żywności po dowiezieniu do
placówki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że
oczywiście jest to kontrolowane - samochody dostawcze, stan żywności, wózki na których
żywność trafia np na oddziały szpitalne itp. Często występuje tu dużo skarg i zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży
p. Michał Owczarski powiedział, że omawiając raport dyrektor PSSE wspomniała
o „modzie” na nieszczepienie. Zapytał czy Inspekcja Sanitarna bada również inne „mody” np.
na produkty witaminowe, środki wzmacniające odporność, suplementy diety. Podkreślił, że
jest rzecznikiem środowisk prorodzinnych i stwierdził, że nieszczepienie to nie „moda” ale
bardzo świadome decyzje rodziców. Wyraził opinie, że kierując taką informację do Państwa
Radnych należało to uwzględnić.

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że
podtrzymuje swoje zdanie. Szczepienie dzieci, to obowiązek określony prawem, a jego
nieprzestrzeganie jest objęte karą. Zanim jednak dojdzie do ukarania rodziców poradnie
zawiadamiają Inspekcję Sanitarną o przypadkach niezaszczepienia dzieci. Wówczas rodzice
zapraszani są na spotkanie z dyrektorem PSSE. Argumenty rodziców przeciw szczepieniom
są bardzo różne, nie koniecznie merytoryczne. Podkreśliła, że kiedy będzie więcej
przypadków nieszczepienia dzieci nastąpi duży problem z zachorowalnością na choroby
zakaźne. Jeśli chodzi o suplementy diety największym problemem jest ich złe oznakowanie,
w ulotkach wskazywane są ich właściwości lecznicze ale preparaty nie są rejestrowane jako
leki, bo taka procedura jest bardzo droga. Takie działanie jest zabronione, gdyż wprowadza
w błąd nabywców. W przypadku suplementów diety jest dowolność w ich zakupie.
W przypadku szczepień są one obowiązkowe i tych dwu spraw nie można porównywać.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o zastrzeżenia sanitarne do Gimnazjum nr 43.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że nie
dysponuje szczegółowym opisem. Przygotuje taką informację.

Radny p. Radosław Marzec zapytał czy zaleca się przegotowywanie wody przed spożyciem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że tak.
Wynika to z faktu, że nie wiadomo jaki jest stan instalacji w mieszkaniach, często jest ona
stara i dlatego bezpieczniej jest przegotować wodę.

Radny p. Radosław Marzec zapytał jak PSSE odnosi się do apelu władz Miasta o
spożywanie wody z kranu bez gotowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że
pozostawi to bez komentarza.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek sprostował, że władze Miasta nie mówią, aby
spożywać wodę z kranu a jedynie, że łódzka woda jest dobrej jakości i nie ma potrzeby
kupować wody butelkowanej.

Na tym zakończono omawianie raportu.
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Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – w zakresie
merytorycznego zainteresowania Komisji.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła Sprawozdanie w części dotyczącej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Sprawozdanie w części dotyczącej wydziału zdrowia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner omówiła
Sprawozdanie w części dotyczącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie w części dotyczącej pomocy społecznej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek omówił Sprawozdanie
w części dotyczącej Centrum Świadczeń Socjalnych.

Sprawozdanie w części dotyczącej świadczeń socjalnych stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur omówiła Sprawozdanie w części
dotyczącej ochrony zdrowia w zakresie Miejskiego Zespołu Żłobków.

Sprawozdanie w części dotyczącej Miejskiego Zespołu Żłobków stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski skierował pytanie do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej o program „RODAK”. Czy w ramach programu nie było
zgłoszeń, gdyż jego wykonanie wyniosło 0 zł a na jego realizację zabezpieczono środki w
wys. 55 tys. zł.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak
wyjaśniła, że Miasto zaprosiło trzyosobową rodzinę i oczekuje na ich przybycie. Przed
przybyciem Miasto zobowiązane jest zapewnić rodzinie lokal z zasobów gminy i wyposażyć
go. Trwają prace adaptacyjne lokalu.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że omówiona sprawa
dotyczy roku 2015 natomiast pytanie dotyczyło roku 2014. Czy oznacza to, że w 2014 roku
nie udało się sprowadzić żadnej rodziny?

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak
odpowiedziała, że tak.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o wykorzystanie środków
z algorytmu w Miejskim Zespole Żłobków.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur odpowiedziała, że algorytm nie
dotyczył jednego żłobka tylko wszystkich placówek i zapewne udało się w wyniku przetargu
zaoszczędzić środki.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o przyczyny wykorzystania
jedynie w 36% środków na realizację profilaktyki próchnicy wśród dzieci.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wyjaśniła, że formuła programu polega na tym, że to rodzic zgłasza się z dzieckiem. Pomimo
zachęt i informowania o programie nie uda się go zrealizować kiedy rodzice z dziećmi nie
będą się zgłaszać. Wyjaśniła, że na realizację programu zaplanowano środki równe wysokości
wykonania za rok 2013. Okazało się, że za dużo mniejsze środki udało się przebadać podobną
liczbę dzieci, bo 995 dzieci (w roku 2013 było to1061 dzieci). Wykonano również podobną
liczbę lakowań zębów. Taka sytuacja wyniknęła z lepszych, tańszych ofert zgłoszonych do
programu.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy wydział planuje zmiany
w programie dotyczące lepszego informowania rodziców itp. skoro są środki do
wykorzystania na ten cel.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wyjaśniła, że zmiany takie zostały już przyjęte i program na 2015 rok ma zmienioną formułę.
Rozszerzono grupę wiekową dzieci ponad te mające po 12, 13 lat - jak było przyjęte
w poprzednich latach. Podkreśliła, że wydział zawsze wykorzystywał współpracę
z Wydziałem Edukacji do informowania rodziców w tym zakresie.

Radny p. Kamil Jeziorski zapytał o dodatki mieszkaniowe (str. 127), ile wniosków w tej
sprawie wpłynęło a ile zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek odpowiedział, że wpłynęło
ok. 2000 wniosków, negatywnie rozpatrywanych jest ok. 2-3% wniosków.
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Radny p. Kamil Jeziorski poprosił o przygotowanie informacji ile osób pobiera dodatki
mieszkaniowe. Następnie zapytał ile osób zatrudnionych jest w Centrum.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek odpowiedział, że Centrum
działa w systemie świadczeniowym, kumulacja zadań występuje jesienią (wrzesień–grudzień)
i w tym okresie zatrudnienie wzrasta i wynosi ok. 240-250 osób, w okresie spokojniejszym
wynosi ok. 200 osób, średnioroczne zatrudnienie wynosi 227-228 osób.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy zmniejszenie w ciągu roku wydatków na asystentów
rodziny i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach wspierania rodziny (str. 140)
wynikało z braku środków, czy były tego inne powody.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak
odpowiedziała, że otrzymane środki z ministerstwa pozwoliły na uwolnienie środków
z budżetu miasta.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o wysokość środków na inwestycje (100 tys. zł) i ile
z tej kwoty pochodzi z budżetu obywatelskiego z Rad Osiedli.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak
odpowiedziała, że wszystkie.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał jak można wyjaśnić fakt, iż MOPS nie prowadzi
własnego planu inwestycji, kiedy zarządza tyloma podmiotami.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak
wyjaśniła, że do 2010 roku MOPS otrzymywał duże środki ponieważ należało spełnić
standardy w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wtedy
Miasto przekazywało duże środki na pomoc społeczną w tym zakresie.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o Kartę Dużej Rodziny, środki na jej promocję (ok. 5
tys. zł), które i tak nie do końca zostały wydane. Większość z wydatkowanych środków
stanowił koszt spotkania Komisji Zdrowia Unii Metropolii Polskich na temat Karty Dużej
Rodziny (2700 zł), a jedynie 1690 zł spotkania z przedstawicielami firm i instytucji będących
partnerami programu Łódzka Karta Dużej Rodziny. Zapytał z czego wynikała taka
dysproporcja i niewydatkowanie całej kwoty.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wyjaśniła, że nie zachodziła potrzeba dodruku Kart Dużej Rodziny, a kwota zabezpieczona
w budżecie dotyczyła głównie takiego wydatku. Spotkanie w ramach Unii Metropolii
Polskich było bardzo ważne, służyło wymianie doświadczeń pomiędzy miastami
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realizującymi ten program, gdyż w różnych miastach formuła programu jest różna. Inne
miasta mają o wiele bardziej rygorystyczne zasady przyznawania kart, najczęściej są to karty
chipowe związane z tzw. migawką do której nie wszystko można dopisać, nie wszędzie
można z kary skorzystać. Drugie spotkanie z przedsiębiorcami oferującymi ulgi służyło
podkreśleniu ich wkładu w realizacje programu.

Radny p. Tomasz Głowacki wyraził opinię, że wymiana doświadczeń jest jak najbardziej
potrzebna ale w wyjaśnieniu napisano, iż środki wydatkowano na usługi gastronomiczne
i cateringowe, a przecież nie chodzi o to, aby organizować wielką imprezę ale pokazać, że te
osoby są dla nas ważne.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Nie zabrano głosu w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowani projekt uchwały - Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014.

W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach
wstrzymujących się, nie wydała opinii.

Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która
powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi oraz wyrażenia
zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego podmiotu – druk
nr 93/2015.
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił
projekt uchwały wraz uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że zgodnie z przepisami
i orzecznictwem Prezydent Miasta Łodzi jednoosobowo zamienia sp zoz w spółkę prawa
handlowego. Uchwała, którą proceduje Komisja pośrednio ma związek z przekształceniem,
niepodjęcie uchwały nie zamyka drogi do przekształcenia i przejęcia zobowiązań. Zapytał,
czy zobowiązanie zostanie przejęte w kwocie 100 tys zł. tj. w całości.
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że w granicach tej kwoty.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał kiedy majątek MPW
„Śródmieście” przechodzi na szpital im. Rydygiera.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że w momencie wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, gdyż w tym momencie
powstaje spółka.

Radny p. Łukasz Magin powiedział, że podczas jego uczestniczenia w Radzie Społecznej
MPW „Śródmieście” padła informacja, iż plany co do przekształcenia zostaną rozszerzone
o to, by również struktura ZOZ „PaLMA” znalazła się w nowo tworzonym podmiocie.
Poprosił o potwierdzenie tej informacji oraz zapytał czy w przypadku włączenia ZOZ
„PaLMA” w tę strukturę przewiduje się w ramach przychodni MPW „Śródmieście”
przeprowadzenie jeszcze jednych konsultacji ze związkami zawodowymi w tej sprawie
ponieważ wcześniejsze konsultacje przewidywały jedynie połączenie ze szpitalem
im. Rydygiera.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że ZOZ „PaLMA” będzie również włączony do spółki, a konsultacji dodatkowych nie będzie.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyraził przypuszczenie, iż dodatkowe
konsultacje prolongowałyby cały proces.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik potwierdził
i wyjaśnił, że z uwagi na sytuację ZOZ „PaLMA”, który nie płaci w terminie wynagrodzeń
personelowi a lekarzom zalega z płatnościami ok. 4-5 miesięcy i nie ma już czasu na
prolongowanie tego terminu. Trzeba ratować placówkę, oddłużyć ją, połączyć działalność
placówek bez długów.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy kiedy ZOZ „PaLMA” zostanie
włączona do struktury szpitala im. Rydygiera, miasto przejmie zobowiązania płatnicze.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że tak i zapewnił, że długi nie przejdą do spółki.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał czy pracownicy MPW „Śródmieście” zostali zapoznani
z warunkami przekształcenia.
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że projekt uchwały został przekazany do opinii związków zawodowych. Następnie omawiano
sprawę na Radzie Społecznej, potem odbyło się spotkanie z pracownikami.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał czy istnieje plan rozwoju spółki kapitałowej w momencie
połączenia.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik zapewnił, że
tak ale najpierw wydział poczeka na opracowanie mapy potrzeb zdrowotnych.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy zmiany, której początek stanowi przedmiotowa
uchwała mogą w konsekwencji doprowadzić do zwolnień pracowników.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że oczywiście zwolniona zostanie dyrekcja a inne ewentualne zwolnienia mogą dotyczyć
jedynie pracowników administracji. Takich pracowników w obu jednostkach jest łącznie ok.
17 osób. Ewentualne zwolnienia mogą dotyczyć połowy z nich tj. ok. 8 osób.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy są to zwolnienia zaplanowane,
czy będą zastosowane w razie konieczności w trakcie funkcjonowała jednostek.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że będzie to przedmiotem analizy.

Radny p. Kamil Jeziorski powiedział, że w MPW „Śródmieście” z środków Miasta
i przychodni dokonano zakupów sprzętu na ok. 145 tys. zł. i zapytał czy w związku z tym
przewiduje się wzrost wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia, wzrost świadczenia usług
i wzrost wynagrodzeń.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że zakup sprzętu nie powoduje wzrostu kontraktu jednostki, nie ma takiego przełożenia.

Związek Zawodowy Pielęgniarek przy MPW „Śródmieście” p. Zenona Blachowska
powiedziała, że na każdym spotkaniu podawane są inne wiadomości, najpierw mówiło się
o przyłączeniu MPW „Śródmieście” do Szpitala im. Rydygiera po przekształceniu w spółkę,
teraz dowiaduje się, że również ZOZ „PaLMA”. Dodała, że związki zawodowe otrzymały
informację o przekształceniu w spółkę i przyłączeniu do szpitala im. Rydygiera ale w kwestii
organizacji nowej spółki informacje były szczątkowe bez pewności co do zachowania miejsc
pracy. Prezesem spółki jest p. J. Sąsiadek. Nie odbyło się ani jedno spotkanie z panią prezes,
gdzie określiłaby swoje zamiary wobec nowego podmiotu. Jeśli chodzi o nowy projekt
dotyczący MPW „Śródmieście”, ZOZ „PaLMA” i szpitala im. Rydygiera nie ma żadnych
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wiadomości. Nie ma również pewności na kontrakt dla szpitala im. Rydygiera na pewne
działy, których w szpitalu nie ma. Ponadto szpital ma do uregulowania z ZUS około 2 mln zł.
Wg. zapewnień dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych znajdą się na to środki
w budżecie miasta. Zapytała, czy jest to zapisane w budżecie.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że sprawa ta toczy się w sądzie i do
czasu rozstrzygnięcia nie będzie to zapisane w budżecie.

Związek Zawodowy Pielęgniarek przy MPW „Śródmieście” p. Zenona Blachowska
dodała, że rok obrotowy spółki zamyka się w grudniu 2015 i wówczas okaże się, jak
sprawdza się formuła spółki. Wiemy, że spółki w różnych miastach działają różnie łącznie
z tym, że spółki upadają.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek i p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnili, że jak dotąd żadna spółka w Polsce nie
upadła.

Związek Zawodowy Pielęgniarek przy MPW „Śródmieście” p. Zenona Blachowska
kontynuowała, że być może zasadnym byłoby zaczekać z dalszymi działaniami do momentu
kiedy zakończy się sprawa z ZUS oraz zakończy się rok obrotowy spółki, aby ocenić jej
działalność. Podkreśliła, że Łódź jest miastem ludzi starzejących się, a szpital im. Rydygiera
jest szpitalem położniczym, w co również należy inwestować ale MPW „Śródmieście” ma
głównie populacje pacjentów bardzo wiekowych i nimi również trzeba się zająć.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że
brak jest zapisów w budżecie dotyczących sprawy szpitala Rydygiera ponieważ nie jest
wiadomo, kiedy zakończy się postępowanie w sądzie. Sprawa jest bardzo skomplikowana
i może toczyć się latami.

Lekarz w MPW „Śródmieście” p. Stanisław Lupa powiedział, że od kiedy rozpoczęły się
rozmowy o restrukturyzacji cały czas promuje się pesymistyczne stanowisko związków
zawodowych. Związki reprezentują nieznaczny procent zatrudnionych tam pracowników, na
pewno nie większość. Duża liczba lekarzy i pracowników administracji nie ma organizacji
związkowej, stąd obecność tu trojga lekarzy chcących zaprezentować swoje stanowisko
i bardziej optymistyczne podejście do procesu restrukturyzacji. Wyraził opinię, że jeśli będzie
się czekać na wyroki sądowe itp. to obydwu przychodni może już nie być.

Lekarz w MPW „Śródmieście” p. Liliana Kojara-Ławniczak dodała, że sytuacja poradni
jest na tyle zła, że z miesiąca na miesiąc jest coraz mniej pacjentów, coraz mniej pieniędzy
wpływa z NFZ za usługi świadczone przez poradnię i może okazać się, że jeśli będzie się
odsuwać decyzję o połączeniu, to np. za cztery miesiące nie będzie już pacjentów, lekarze
zaczną gremialnie odchodzić szukając pracy gdziekolwiek indziej i co wtedy. Wyraziła
zrozumienie dla niepokoju przed zmianami, które również odczuwa ale ciągły spadek liczby
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pacjentów jest również b. niepokojący. Wyraziła nadzieję, że przy dużej spółce, dużej liczbie
lekarzy zarabiających na utrzymanie budynku, wielu pacjentach którzy przyjdą kiedy będą
widzieć, że w spółce jest „życie medyczne” i coś się dzieje – to będzie to „ruch do przodu”
a nie cofanie się. Takie jest zdanie lekarzy.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o wynik referendum dotyczący
przekształcenia szpitala im. Rydygiera i jaką część załogi stanowią związki zawodowe.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że
41 pracowników było „za”, 34 „przeciw”. Związek zawodowy liczy sobie 19 pracowników na
wszystkich 80 pracowników.

Lekarz w MPW „Śródmieście” p. Stanisław Lupa dodał, że lekarzy jest 40.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik na
stwierdzenia przedstawicieli związków zawodowych, iż wydział jedynie prognozuje sytuację
i nie jest wiadomo jaka ona będzie dalej dodał, że w ciągu jednego roku przychodnia straciła
1 692 pacjentów tj. 15%.

p.o Dyrektora MPW „Śródmieście” p. Irena Brykała powiedziała, że stanowisko to objęła
w sierpniu 2014 roku. Podczas pierwszego spotkania pracownicy zwrócili się z prośbą
o ocenę stanu przychodni i wskazanie możliwości jej rozwoju. Po upływie trzech kwartałów
(okresu służącego analizie) przedstawiła pracownikom sytuację ekonomiczną i finansową
placówki. Zdaniem części pracowników należało zaufać dyrektorowi i realizować wskazany
przez dyrektora plan działań. Zadecydowano też o przeprowadzeniu referendum Pierwsze
referendum przeprowadziła organizacja związkowa wg. własnego regulaminu z zapytaniem,
czy pracownicy zgadzają się na przekształcenie placówki w spółkę kapitałową. Część
pracowników zwróciła uwagę, że referendum było jedynie kilkugodzinne i nie wszyscy
pracownicy mieli możliwość oddać głos. Ponadto podczas pierwszego spotkania
wnioskowano również o spotkanie z podmiotem tworzącym placówkę, aby przedstawił swoje
propozycje i ocenił propozycje dotyczące przekształcenia przedstawione przez dyrektora
placówki. Na zebraniu pracownicy wybrali komisję ds. referendum. Odbyło się pięciodniowe
referendum. Pierwsze referendum zakończyło się wynikiem 34 „przeciw”, 32 „za”
przekształceniem. Drugie referendum - 41 „za”, 34 „przeciw” przekształceniu. Następnie
rozpoczął się proces przygotowania do przekształcenia. Zwróciła uwagę, że od 2011 roku
występuje stały spadek przychodów przychodni pomimo bardzo fachowego
i zaangażowanego zespołu. Duży procent pacjentów, to osoby w podeszłym wieku. Dodała,
że spadek liczby pacjentów jest większy niż wcześniej wspomniano - 1700 osób, pacjentów
przychodni zostało wykreślonych z listy NFZ, jako nieubezpieczeni. Spadek liczby pacjentów
dotyczy osób deklarujących się w latach 90 i następnych. Te osoby najczęściej wyemigrowały
z kraju. W 2014 niezależnie od tego wypisało się ponad 500 osób, a od stycznia do marca
2015 roku wypisało się kolejne 35 osób. Największy udział wypisanych dotyczy osób
w podeszłym wieku. Wyraziła opinię, że jeżeli przychodnia dysponuje bardzo dobrym
zespołem, aparaturą i sprzętem, to należy ratować placówkę właśnie z tych powodów. Daje to
szansę na zachowanie miejsc pracy.
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że decyzję w sprawie podejmie
jednoosobowo Prezydent Miasta Łodzi bez względu na stanowisko Rady Miejskiej i zapytał,
czy dyrektor rekomenduje to rozwiązanie jako dobre pomimo, że w związku z tym starci
pracę.

p.o Dyrektora MPW „Śródmieście” p. Irena Brykała odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 6. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.
Dyrektor Wydziału Księgowości p. Zdzisława Bajor omówiła Informację.

Informacja w części dotyczącej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Informacja w części dotyczącej Centrum Świadczeń Socjalnych stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.

Informacja w części dotyczącej Miejskiego Zespołu Żłobków stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 101/2015.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej
Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi – druk nr 104/2015.
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk
nr 105/2015.
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi p. ...........................
na działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych – druk BRM
nr 60/2015.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyjaśnił, że Komisja oczekiwała na
opinię prawną w sprawie, następnie w dniu poprzedzającym posiedzenie otrzymał dodatkowo
obszerne wyjaśnienia z Centrum Świadczeń Socjalnych. Z tego powodu projekt uchwały nie
został do końca opracowany. Dodał, że po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami, w jego
opinii skarga winna zostać uznana za bezzasadną. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
zostanie opracowany niezwłocznie i przedstawiony do rozpatrzenia Komisji na najbliższym
posiedzeniu.

Ad. 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione
poniżej) przekazane zostały radnym droga mailową.

- wykonanie planów finansowych
11 samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź

- odpowiedzi na pytania radnych z posiedzenia Komisji Zdrowia z 1 kwietnia 2015

- odpowiedź na pytania radnego p. M. Zalewskiego na posiedzeniu Komisji 25 marca 2015

- odpowiedź związków zawodowych (razem 3 pisma) na analizę MOPS w sprawie
podwyższenia wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej

- wyjaśnienie Wiceprezydenta
p. .............................

Miasta

Łodzi

p.

T.

Treli

dotyczące

skargi
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- odpowiedź p. ................................ na prośbę Komisji o sprecyzowanie istoty skargi

- skarga p. ................................
Skargę do rozpatrzenia otrzymał Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o sprawę umowy pomiędzy Miastem a Domem
Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1A.

Radny p. Marcin Zalewski zaproponował, aby odpowiedzi w tej sprawie wraz z opinią
ministerstwa, na piśmie udzielił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował zgłoszenie przez
przedmówców propozycji treści pisma do sekretarza Komisji. Pismo przekazane zostanie do
właściwej jednostki a sprawa omówiona na posiedzeniu Komisji.

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Czerkawska

Adam Wieczorek
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