
DPr-BRM-II.0012.6.14.2015 

Protokół nr 16/VI/2015 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   11 radnych 
obecnych   -   11 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. 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. Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, 
Dzieci i Młodzieży. 

2. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XCVIII/2024/14 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. – druk nr 146/2015. 

3. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXXIX/1659/14 RM w Łodzi z dnia 16 
stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na rok 2014 – druk nr 147/2015. 



 2

4. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 
nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w kresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. 
- druk nr 148/2015. 

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego” 
adresowanego do młodzieży szkół średnich finansowanego z budżetu miasta Łodzi  
w 2014 roku – druk nr 149/2015. 

6. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci  
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2014 roku  
- druk nr 150/2015. 

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw 
Grypie” finanse. z budżetu miasta Łodzi w 2014 r.-druk nr 151/2015. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach Miejska Przychodnia „Dąbrowa”  
w Łodzi oraz Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi – druk nr 145/2015.  

9. Kontynuacja dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 

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 w sprawie zatwierdzenia zmian  
w regulaminie działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”  
w Łodzi – druk nr 160/2015.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Centrum Medycznemu im. dr Karola Jonschera w Łodzi – druk nr 161/2015.  

 
oraz Aneksem nr 2: 
 
Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 165/2015.  

2. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” – druk nr 167/2015.  

 
 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, 
Dzieci i Młodzieży. 
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2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach Miejska Przychodnia „Dąbrowa”  
w Łodzi oraz Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi – druk nr 145/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  
w regulaminie działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”  
w Łodzi – druk nr 160/2015.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Centrum Medycznemu im. dr Karola Jonschera w Łodzi – druk nr 161/2015.  

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 165/2015.  

6. Kontynuacja dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej.  

7. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” – druk nr 167/2015. 

8. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XCVIII/2024/14 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. – druk nr 146/2015. 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXXIX/1659/14 RM w Łodzi z dnia 16 
stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na rok 2014 – druk nr 147/2015. 

10. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 
nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w kresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. 
- druk nr 148/2015. 

11. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego” 
adresowanego do młodzieży szkół średnich finansowanego z budżetu miasta Łodzi  
w 2014 roku – druk nr 149/2015. 

12. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci  
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2014 roku  
- druk nr 150/2015. 

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw 
Grypie” finanse. z budżetu miasta Łodzi w 2014 r.-druk nr 151/2015. 

14. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka złożył wniosek, aby wszystkie 
sprawozdania – projekty uchwał - złożone zostały do protokołu z pominięciem ich 
omawiania, gdyż radni otrzymali sprawozdania do zapoznania się. Wniosek składa ze 
względu na bardzo obciążony porządek obrad.  
 
 
Radni przyjęli wniosek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, 
Dzieci i Młodzieży.  
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski przedstawił sprawozdanie w formie prezentacji.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki podziękował za podejmowane przez Komisję Dialogu 
Obywatelskiego szerokie działania i zadeklarował, że będzie służył Komisji Dialogu w jej 
działaniach wszelką możliwą pomocą.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski dodał, że podczas ostatnio zorganizowanej konferencji KDO wyróżniło 
następujące podmioty: UMŁ, Uniwersytet Łódzki, ZOO, MOSiR, Kino „Charlie” i inne – za 
działania wspierające rodziny.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek podziękował za prowadzoną działalność oraz 
zwrócił się z prośbą o kierowanie do Komisji wszelkich postulatów Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży.  
 
 

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach Miejska Przychodnia „Dąbrowa”  
w Łodzi oraz Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi – druk nr 145/2015. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o kalendarz działań związanych  
z połączeniem oraz zobowiązania przejęte przez organ tworzący.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że 1 lipca br. planuje się podjęcie uchwały na sesji Rady Miejskiej, a faktyczne połączenie 
nastąpi 1 października br. Wyjaśnił, że organ tworzący nie przejmuje żadnych zobowiązań.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy poz i poradnia 
specjalistyczna nadal będą funkcjonować przy ul. Odrzańskiej.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że tak.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o wytyczne wskazujące 
jednoznacznie na konieczność połączenia placówek.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że wytycznych nie ma, są natomiast kryteria oceny ofert, które wskazuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Poprzez proponowane połączenie w większym stopniu można wypełnić punktację 
NFZ, niż gdyby placówki działały osobno.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał: jakie specjalizacje pozostaną  
w nowej placówce, jaka jest liczba etatów w administracji w MP „Odrzańska”, kiedy będzie 
ogłoszony konkurs NFZ i czy będzie to w najbliższym czasie.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział: 
że wszystkie dotychczasowe specjalizacje pozostaną, etatów jest 3 lub 4, ustawa 
przedłużająca obecna kontraktację NFZ wygasa w grudniu 2015 roku i zgodnie ze wszystkimi 
wytycznymi powinien zostać ogłoszony kolejny konkurs- czy tak będzie nie ma 100% 
pewności ale NFZ nie może w nieskończoność przedłużać kontraktacji, gdyż obecnie 
działające podmioty lecznicze działają na podstawie stawek ustalonych w 2010 roku – a ceny 
mediów uległy zmianom. Konkurs powinien zostać ogłoszony w 2016 roku.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy mieszkańcy korzystający z usług 
tych placówek mogą w sposób negatywny odczuć proponowane połączenie.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że jego zdaniem negatywnie - nie, natomiast pozytywnie - tak, ponieważ w ramach jednego 
dużego podmiotu będą oni mieli szerszy zakres badań diagnostycznych wykonywanych  
w placówce – RTG, tomograf, USG itd. 
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał na jakim etapie znajduje się 
informatyzacja w MP „Odrzańska”, a trwa informatyzacja MP ”Dąbrowa”.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że MP „Odrzańska” nie rozpoczęła informatyzacji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy Komisja może otrzymać od MP 
„Dąbrowa” informację o planowanych nakładach inwestycyjnych.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że nie pamięta dokładnie ale koszt informatyzacji to ok. 100-200 tys. zł, dane  
o termomodernizacji sprawdzi i przekaże w najbliższym terminie.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
zapytała, czy dyrektor wydziału zdrowia ma pewność, że nowe kontrakty nastąpią od stycznia 
2016 roku. Zgodnie z jej wiedzą dotychczasowe kontrakty przedłużone są do czerwca 2016 
roku. Następnie zapytała, czy po połączeniu placówek pozostanie specjalizacja na terenie 
obecnej MP „Dąbrowa”.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że z jego wiedzy wynika iż w styczniu 2016 roku ogłoszone zostaną nowe konkursy i będą 
one trwały aż do czerwca, ze względu na szczegółowe sprawdzanie ofert. Dlatego faktycznie 
kontrakt będzie trwał do czerwca ale ogłoszenie nowych konkursów nastąpi już w styczniu 
2016 roku. Takie są jego przypuszczenia, dokładnie wszyscy dowiedzą się w grudniu 2015 
roku i jeśli oczekiwać się będzie z działaniami do chwili ogłoszenia nowych konkursów, to 
nie będzie czasu na przygotowanie się na styczeń.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
zapytała, czy MP „Odrzańska” nie może pozostać jako samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej. Placówka poradziła sobie ze spłatą ogromnego długu tj. ok. 1 mln zł, od 2005 
roku wypracowywała też zyski.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że jednostka samodzielnie się nie utrzyma. Poradnia specjalistyczna otwarta jest przez 12 
godz. w tygodniu tj. 3 dni po 4 godz. – to jest dostępność do specjalistki.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała, że dostępność jest doskonała ponieważ pacjenci przyjmowani są nawet w tym 
samym dniu, są też nadwykonania. Ponadto spłacając długi i mając zyski placówka może 
utrzymać się  nawet bez kontraktu. Przychodnia na kontraktach nie zarabia, a właściwie do 
nich dopłaca.  
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik zapytał, jak 
placówka może funkcjonować bez kontraktu, z czego można osiągnąć zyski.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała, że z podstawowej opieki zdrowotnej.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że to 
również jest kontrakt z NFZ.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała, że chodziło jej o specjalistykę.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik zapytał, czy 
jest tendencja spadkowa pacjentów w poz.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała, że jak wszędzie.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że to oznacza, iż za jakiś czas poz nie wystarczy, aby placówka się utrzymała.  
 
 
Pani Anna Walas pracownik i pacjent przychodni MP „Odrzańska” powiedziała, że 
dotyczy to wszystkich jednostek.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że dlatego konsoliduje się placówki, aby poz był jak największy.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” dodała, 
że na spotkaniu Rady Społecznej zapytała, czy MP „Odrzańska” może funkcjonować jako 
samodzielny podmiot i usłyszała odpowiedź przewodniczącego, że można się nad tym 
zastanowić.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że tak odpowiedział i zależy to od 
doktryny dotyczącej funkcjonowania miejskiej ochrony zdrowia przyjętej przez Miasto. Czyli 
poziomu wkładu Miasta, aby miejska ochrona zdrowia funkcjonowała. Nie można godzić się 
na nadwykonania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, gdyż wówczas Miasto pośrednio 
dotuje jednostki poprzez nakłady na inwestycje. W ten sposób utrzymywane są jednostki na 
poziomie operacyjnym nierentowne. Ale Miasto pokrywa wszelkie koszty inwestycyjne  
i jednostka może funkcjonować. Jeżeli Miasto stawia na jak największą efektywność 
jednostek, to wspiera jednostki ale dąży do zminimalizowania minusów.  
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Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
zapytała, czy kiedy kontraktacja odbędzie się w czerwcu 2016 roku, to w placówce będzie 
specjalistyka.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że składane oferty będą takie, aby ona była. Rozstrzygać to będzie NFZ.  
 
 
Pani Anna Walas, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrzańska” powiedziała, że 
procedura w kontraktowaniu jest taka, że pomimo iż będzie to jednostka Miejskie Centrum 
Medyczne Górna –to należy wskazać placówkę w której będzie specjalistka.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że złożona oferta na specjalistykę przy ul. Odrzańskiej. Czy tam ta specjalistka będzie 
rozstrzygnie NFZ.  
 
 
Pani Anna Walas, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrzańska” zapytała jaka to 
będzie za specjalistyka.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że taka jak dotychczas.  
 
 
Pani Anna Walas, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrzańska” powiedziała, że 
placówce zależy na okulistyce. Z budżetu obywatelskiego będą środki na zakup sprzętu 
specjalistycznego i przygotowano już dla tego celu gabinet zabiegowy.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik zapytał czy 
jednostka ma dostępność lekarza okulisty na 10 pkt tj. na cały tydzień po 8 godzin.  
 
 
Pani Anna Walas, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrzańska” powiedziała, że tak 
– z IIo specjalizacji. Nie wiadomo jakie będzie zarządzenie i jakie będą warunki konkursu.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że znane jest obecnie obowiązujące kryteria oceny ofert i pod takie zarządzenie placówki się 
przygotowują.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała, że to oznacza, iż robi się wszystko dla dobra pacjenta, a jednak przeciwko 
niemu. Kiedy NFZ zadecyduje, że w placówce nie będzie specjalistyki, to dużo ludzi 
starszych nie skorzysta z takich świadczeń. To działanie na szkodę pacjenta. Wyraziła opinię, 
że wraz z rodziną czuje się zagrożona jako pacjent.  
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że oczywiście ale politykę zdrowotną na danym obszarze kształtuje nie prezydent miasta, czy 
marszałek ale NFZ. Miasto jest jedynie oferentem. W województwie łódzkim występuje 
największe rozdrobnienie kontraktów i jest to ekonomicznie nieuzasadnione. Dlatego NFZ nie 
udzieli już kontraktów tak dużej liczbie podmiotów.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy kiedy połączona placówka 
nie otrzyma specjalistyki, czy nie ma obawy, że pacjentów poz przejmie pobliski nzoz lub 
pacjenci nie wybiorą placówki na ul. Felińskiego.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że będzie to jeden poz ul. Felińskiego i ul. Odrzańska.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że kiedy przy  
ul. Odrzańskiej nie będzie specjalistyki, to pacjenci pojadą na ul. Felińskiego do lekarza 
pierwszego kontaktu i tam do specjalisty. Pacjent w starszym wieku będzie musiał jechać do 
innego miejsca.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że pacjent zapisze się do specjalisty na ul. Felińskiego w placówce przy ul. Odrzańskiej. Do 
specjalisty na ul. Felińskiego będzie musiał dojechać. Tak to funkcjonuje, że pacjenci z poz 
jadą na badanie RTG np. na ul. Milionową, na badanie USG np. do wojskowej przychodni na 
ul. Żeromskiego itp.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że obawia się, że za jakiś 
czas, kiedy placówka przy ul. Odrzańskiej nie otrzyma kontraktu na specjalizację, wydział 
uzna że placówka jest niepotrzebna i trzeba będzie ją sprzedać.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że większa szansa na taki bieg wydarzeń będzie wówczas, gdy MP „Odrzańska” będzie 
samodzielna. Kiedy będzie w strukturze dużego podmiotu  to straty jednej placówki będą 
mogły być bilansowane zyskami drugiej itd. Kiedy MP „Odrzańska” będzie sama i przegra  
w kontraktacji, to wtedy trzeba będzie pomyśleć co z tym zrobić.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała –„to wtedy się połączymy”.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że ma zastrzeżenia, co do 
zapewnień o lepszej dostępności do świadczeń i kompleksowości usług. Kiedy nie będzie 
specjalizacji to placówka MP „Odrzańska” przestanie być potrzebna.  
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik powtórzył, że 
nie będzie to samodzielna placówka ale jeden duży podmiot - Centrum Medyczne Dąbrowa.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała, że wszystkich Państwa rozliczą pacjenci. Ona jako pacjent ocenia połączenie 
placówek, jako wielkie utrudnienie – nie jest to dla dobra pacjenta. Poradnia bez specjalistyki 
nie będzie istnieć. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że  
w ZOZ Polesie, ZOZ Bałuty, gdzie funkcjonują od 8 do 12 przychodni. Maksymalnie w 
dwóch jest specjalistyka, w pozostałych siedmiu jest tylko poz – istnieją od 15 lat i nic się  
z nimi nie stało. W każdym mieście w kraju tak jest, że funkcjonują duże centra 
specjalistyczne, resztę stanowi poz.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała, że nie słucha się głosu pacjentów, tylko ważne są trendy Miasta i biznes.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że nie jest to trend Miasta, tylko od momentu transformacji tak funkcjonuje ochrona zdrowia.  
 
 
Pani Maria Stępień – Olejnik, pracownik i pacjent przychodni MP „Odrz ańska” 
odpowiedziała, że skoro Miasto podjęło decyzję, to po co tu się zebrano.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek odpowiedział, że procedowanie spraw na 
komisjach a następnie na sesji RM, to element demokracji wprowadzonej po 1989 roku wraz 
z powstaniem samorządów lokalnych.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powiedziała, iż odnosi wrażenie o myleniu pojęć 
podczas prowadzeniu dyskusji. Radny p. M. Zalewski mówi o tym, że kiedy nie będzie 
specjalistyki, to mieszkańcy nie będą przychodzili do poz, będą rezygnować z usług 
przychodni. Czy lepiej, aby Miasto ogłosiło, że uchwała nie obliguje do tego, że specjalistyki 
tam nie będzie? Wyraziła opinię, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, co wyjaśnił 
dyrektor wydziału zdrowia, że specjalistyka ma pozostać, a Miasto będzie występowało  
o kontrakt na tę specjalistykę. Rozstrzygnięcie NFZ nie zależy od Miasta. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka dodał, że jest to działanie  
w kierunku bycia konkurencją dla prywatnych podmiotów, które składają wnioski do NFZ. 
Jeżeli punktacja po połączeniu placówek będzie zdecydowanie większa, to o 50% wzrasta 
pewność, że przy ul. Odrzańskiej specjalistyka pozostanie. Zdaniem radnego tego typu 
działanie Miasta jest na korzyść mieszkańców, gdyż daje większą gwarancję na specjalistykę 
niż gdyby przychodnia ubiegała się o kontrakt samodzielnie. Podkreślił, że w Łodzi powstało 
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bardzo wiele podmiotów prywatnych dlatego należy działać w kierunku wzmocnienia 
placówek miejskich.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek wyraził opinię, że różnica pomiędzy obecną 
sytuacją, a propozycją Miasta o połączeniu placówek w duże Centrum jest taka, że 
prawdopodobieństwo uzyskania na kontraktu na specjalistykę jest większe. Nie jest jednak 
pewne większe zabezpieczenie finansowe ze względu na nieznane decyzje NFZ  
w kontraktowaniu. Dodał, że Miasto musi dostosować się do narzuconego przez NFZ systemu 
Ponadto działaniom Miasta sprzyja ministerstwo, które z różnych względów musi podjąć 
kontraktację w 2016 roku w województwie łódzkim i musi zmienić punktację  
i kontrakty w 2016 roku dla placówek, które tworzy. Jeśli chodzi o zagrożenie odpływu 
pacjentów z poz, to wyraził opinię, że poz działa głównie dla społeczności lokalnej. Tak też 
powinna funkcjonować rehabilitacja tj. również lokalnie. Dlatego przy ul. Odrzańskiej 
powinna ona pozostać. Ponadto ze względu  na dotychczas podpisane kontrakty doszło  
w Łodzi do największego w Polsce rozdrobnienia kontraktów i NFZ będzie musiał dokonać 
ich kompresji. Wyraził opinię, że Miasto powinno w jak największym zakresie zabezpieczyć 
poz dla potrzeb mieszkańców, posiadać SOR oraz szpital „ostry” – takim jest „Jonscher”  
i szpital zachowawczy – takim jest „Jordan” w strukturze szpitala im. Jonschera, gdzie będzie 
geriatria i łóżka długoterminowe. Powinna też być baza ginekologiczno położnicza – taka 
stanowi szpital im. Rydygiera.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że przygotowanie 
kontraktacji w sytuacji kiedy nie są znane wymagania NFZ, to bardzo ciężka praca. Wyraził 
opinię, że NFZ to „chora” instytucja.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  
w regulaminie działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”  
w Łodzi – druk nr 160/2015. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
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Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 
Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr Karola Jonschera w Łodzi – druk nr 161/2015. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że niniejszy projekt był 
procedowany i opiniowany przez Radę Społeczną szpitala.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził opinię, że zmiana nazwy 
pociąga za sobą duże koszty, a i tak w świadomości mieszkańców funkcjonuje nazwa 
dotychczasowa.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że  
w nowej nazwie pozostanie nazwisko dr. Jonschera, a za nową nazwą podczas referendum 
opowiedzieli się pracownicy szpitala.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy koszty zmiany nazwy, które poniesie szpital zostały 
oszacowane.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że nie.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o nazwę dotychczasowego szpitala 
im. Jordana, który pozostaje w strukturze szpitala im. Jonschera.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że są to oddziały szpitalne w Łodzi  przy ul. Przyrodniczej.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził opinię, że jest to zmiana nazwy 
dla samej zmiany, gdyż nic więcej się nie zmienia. To czysta sofistyka.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
Nie zabrano głosu w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 4 głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 165/2015. 
 
Wydział Budżetu p. Marzena Hensel omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 6. Kontynuacja dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zapytał, czy zgodnie z ustaleniem  
z poprzedniego posiedzenia Komisji odbyło się spotkanie pomiędzy dyrektorem MOPS,  
a przedstawicielami związków zawodowych. 
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że takie spotkanie nie odbyło się ze względów organizacyjnych. Natomiast 
odbyła ona rozmowy z wiceprezydentem oraz dyrektorem departamentu i spotkanie wspólne 
ze związkami zawodowymi odbędzie się w następnym tygodniu. Jednocześnie podczas 
rozmów przekazane zostały Wiceprezydentowi wszystkie informacje łącznie z informacjami 
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dotyczącymi rozmów podczas posiedzeń Komisji. Obecnie rozpoczęły się prace nad nowym 
budżetem i wyraziła przypuszczenie, że pewne zapisy będzie można w nim umieścić, jednak 
do wspólnego spotkania dojść musi.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o poinformowanie 
radnych o terminie spotkania.  
 
 
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” w MOPS w Łodzi  
p. Lidia Saktura powiedziała, że ustalone zostało wspólne stanowisko związków 
zawodowych w MOPS i jednostkach podległych, dyrektor MOPS również przedstawiła swoje 
stanowisko. Jeśli podczas posiedzeń Komisji nie można podjąć konkretnych decyzji, nie ma 
osoby decyzyjnej, to szkoda czasu związkowców, szkoda czasu radnych. Spotkanie powinno 
odbyć się z Wiceprezydentem, dyrektorem MOPS i związkami aby przedyskutować 
przedstawione przez strony stanowiska i powinno ono odbyć się przed 1 lipca br. tj. przed 
dniem ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji Rady Miejskiej.  
 
 
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek przy Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńczym p. Jolanta Wychowaniec wręczyła Przewodniczącemu Komisji pismo – 
odpowiedź na wypowiedź dyrektor MOPS o różnych wynagrodzeniach w różnych domach 
pomocy społecznej na równorzędnych stanowiskach. Okazało się, że wynagrodzenia w CRO 
są najniższe.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki powiedział, że dzisiejsze spotkanie miało służyć konkretnej 
dyskusji nt. ustaleń po mającym się odbyć spotkaniu. Dziś nic więcej nie wiadomo. Po raz 
kolejny nieobecny jest również Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Tomasz Trela. Zapytał, czy na 
dzisiejsze posiedzenie był on zaproszony.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że zwyczajowo na posiedzenia 
zapraszani są: Prezydent Miasta Łodzi, wiceprezydenci resortowi odpowiadający za tematykę 
ochrony zdrowia i politykę społeczną, dyrektorzy departamentów właściwych merytorycznie 
oraz dyrektorów właściwych merytorycznie do spraw omawianych na posiedzeniu.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki przypomniał, że przewodniczący zobowiązał się do 
wystosowania osobistego zaproszenia.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek odpowiedział, że wiceprezydent 
poinformował o planowanych urlopie, a dyrektor departamentu o innym spotkaniu w tym 
samym czasie.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że bliski był zgłoszenia wniosku o złożenie przez 
Komisję odrębnego zaproszenia ale nie uczynił tego po deklaracji złożonej przez Pana 
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Przewodniczącego. Mający miejsce ciąg wydarzeń sprawia wrażenie gry uników. Jest to czas 
stracony dla osób ze związków zawodowych przybyłych na posiedzenie.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy 
wyjaśniła, że sprawy nie są rozwiązywane jedynie podczas posiedzeń Komisji. Rozmowy 
dotyczące rozwiązania problemu toczą się. Pan Prezydent nie rozwiąże problemu 
przychodząc na posiedzenie. Sprawa jest trudna i skomplikowana i trwają rozmowy nad jej 
rozwiązaniem.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że radni mają prawo 
zaprosić Pana Prezydenta i chcieliby wysłuchać jego stanowiska.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że pozostało bardzo mało czasu dla ustaleń 
dotyczących roku 2016 i jest ostatni moment dla ustaleń dotyczących 2015 roku. Dlatego 
chodziło o przyspieszenie prac, a być może obecność Pana Wiceprezydenta miałaby na to 
wpływ.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
potwierdziła, że rozmowy z organizacjami związkowymi trwają i Pan Wiceprezydent 
informowany jest na bieżąco o mających miejsce na posiedzeniach ustaleniach. Konieczne 
działania dotyczą tak naprawdę budżetu i poza rozmowami z Wiceprezydentem i Dyrektorem 
Departamentu wymagają ustaleń ze Skarbnikiem Miasta i Prezydentem Miasta Łodzi. Ważne 
jest, aby zawrzeć porozumienie i dokonać zapisów w budżecie na 2016 rok.  
 
 
Przewodnicząca Sekcji Regionalnej Pracowników Domów Pomocy Społecznej NSZZ 
„SOLIDARNO ŚĆ” Ziemi Łódzkiej p. Maria Tokarska  zapytała, czy Miasto obecnie 
zabezpieczyło środki na podwyżki płac, jaka to jest kwota i czy ona w ogóle jest.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że obecnie wysokość środków jest ustalana. Budżet na 2015 rok jest 
zamknięty i nie ma środków na rok 2015. Ale budżet wciąż ewaluuje i być może znajda się 
środki w innych wydziałach.  
 
 
Przewodnicząca Sekcji Regionalnej Pracowników Domów Pomocy Społecznej NSZZ 
„SOLIDARNO ŚĆ” Ziemi Łódzkiej p. Maria Tokarska  wyraziła zdziwienie, że rozmowy 
trwają ponad pół roku, a Miasto jak dotąd nie określiło kwoty. Zadała pytanie - czy jest  
w takim razie nad czym dyskutować.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner dodała, że 
Wiceprezydent podjął również rozmowy z Wojewodą Łódzkim na temat zwiększenia dotacji 
na utrzymanie ośrodków pomocy. Spotkanie w tej sprawie z wyznaczonym pracownikiem 
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odbędzie się jutro i wyraziła nadzieję, że pomoc w postaci dotacji Wojewody pomoże  
w znalezieniu potrzebnych środków.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek ponowił prośbę o poinformowanie członków 
Komisji o terminie spotkania Wiceprezydenta, dyrektora MOPS i przedstawicieli związków 
zawodowych – chyba, że strony uznają obecność radnych za przydatną.  
 
 
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” w MOPS w Łodzi  
p. Lidia Saktura odpowiedziała, że ze swej strony zaprasza radnych na to spotkanie.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski potwierdził swoją obecność.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że jeśli tylko będzie to możliwe również będzie 
obecny.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek również potwierdził swoją obecność.  
 
 
Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” – druk nr 167/2015.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy poza budowanymi drogami 
zlikwidowane zostały w mieście inne bariery architektoniczne.  
 
 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Ewa Ściborska odpowiedziała, że w tym roku gros 
inwestycji dotyczyło dużych ciągów komunikacyjnych, przy doraźnych pracach również 
łamani bariery np. krawężniki ale nie zostało to ujęte przez ZDiT.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy są wskazania do 
odświeżenia przejść dla pieszych.  
 
 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Ewa Ściborska odpowiedziała, że tak i takie 
zgłoszenia są kierowane. Ponadto przekazywane są wszystkie zgłoszenia ze strony 
mieszkańców. ZDiT stara się na bieżąco wykonywać wszystkie prace.  
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Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XCVIII/2024/14 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. – druk nr 146/2015.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy w ramach programu są 
działania kierowane do sprzedawców.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Juliusz Kurzawa odpowiedział, że takie 
działania ujęte są w Celu IV. Straż Miejska oraz Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości kontrolują 
punkty sprzedaży alkoholu, w tym w zakresie sprzedaży osobom nieletnim, czy nietrzeźwym. 
Część kontroli jest planowana, część wynika z bieżących zgłoszeń.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy planuje się inne akcje np. 
promocyjne.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 
obecnie przygotowywany jest program w zupełnie innym kształcie. Opracowuje go Instytut 
Medycyny Pracy i liczy na to, że takie działania będzie zawierał.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz dodała, że takie akcje były prowadzone – 
przede wszystkim szkolenia sprzedawców. Problemem jest pozyskanie osoby mającej 
uprawnienia PARPA do przeprowadzania takich szkoleń. Na terenie Łodzi jest jedna taka 
osoba. Pod koniec roku planuje się taka kampanie przeprowadzić.  
 
 
Ad. 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXXIX/1659/14 RM w Łodzi z dnia 16 stycznia 
2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na rok 2014 – druk nr 147/2015.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
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Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 
nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w kresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. 
- druk nr 148/2015.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy ministerstwo zdrowia prowadzi 
prace nad możliwością reklamowania się aptek.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że z pozyskanych informacji wynika że tak. Obecne ustawodawstwo nie pozwala na 
reklamowanie się aptek w ramach takich programów, jak Karta Dużej Rodziny.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że kart takich jest wiele – 
łódzka, wojewódzka, ogólnopolska i czy jest szansa na ich konsolidację.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Juliusz Kurzawa odpowiedział, że teoretycznie 
jest to możliwe ale jak dotąd żadne z dużych miast nie zdecydowało się na to i kontynuują 
swoje lokalne programy. Wynika to głównie z powodu różnego definiowania rodziny dla 
poszczególnych kart.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski dodał, że Miasto – jak pokazuje omówione przez niego sprawozdanie, 
przekazuje niewielką kwotę na promocję i pomoc dużym rodzinom. Przy planowaniu 
kolejnego budżetu warto byłoby pomyśleć o zwiększeniu tej kwoty.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powiedział, że uczestniczenie podmiotów 
publicznych w realizacji Karty Dużej Rodziny, to jest podstawa. Sukcesem jest pozyskanie  
w ramach Karty podmiotów prywatnych, które w ramach swoich budżetów marketingowych 
udzielają rabatu. Wyraził opinię, że celem będzie wprowadzenie do Karty dużych sieci, które 
mogą się również w taki sposób promować.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski dodał, że nie jest to kwota niewielka, 
gdyż tak naprawdę jest to obniżenie dochodu Miasta, a sytuacja finansowa Miasta nie sprzyja 
zmniejszaniu jego dochodów więc nie spodziewa się większych ulg w dochodach Miasta.  
Dodał też, że radni pracują nad wprowadzeniem dodatkowej ulgi dla rodzin wielodzietnych. 
Obecna odpowiedź Skarbnika Miasta brzmi, że nie jest to możliwe.  
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Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki ryzykownego stanu 
psychicznego” adresowanego do młodzieży szkół średnich finansowanego z budżetu miasta 
Łodzi w 2014 roku – druk nr 149/2015.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy programem można objąć 
młodsze dzieci.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Juliusz Kurzawa odpowiedział, że 
sprawozdanie dotyczy ostatniego roku realizacji programu. Program miał dotychczas 
charakter autorski. Obecnie wydział zauważa potrzebę rozszerzenia grupy objętej programem 
i planuje się objąć nim również gimnazjalistów.  
 
 
Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci  
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2014 roku  
- druk nr 150/2015.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy można w ramach programu  
obniżyć wiek dzieci nim objętych i objąć większa liczbę dzieci.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Juliusz Kurzawa odpowiedział, że liczba 
przebadanych dzieci jest porównywalna do roku poprzedniego. Badania przeprowadzane są  
w gabinetach stomatologicznych i faktycznie martwi niska zgłaszalność rodziców z dziećmi. 
Podczas sesji 25 lutego br. podjęto uchwałę o kontynuacji programu i w ślad za sugestiami 
podmiotów realizujących tj. stomatologów obniżono granice wieku poniżej 12 r. życia  
i podwyższono powyżej 13 r. życia.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zaproponował zwiększyć promocję 
programu w celu zwiększenia liczby dzieci nim objętych, jeśli środki finansowe na to 
pozwalają.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Juliusz Kurzawa odpowiedział, że problem 
stanowi niska zgłaszalność, nie można zmusić rodziców aby udali się z dzieckiem do 
gabinetu.  
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Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy podjęto próby promowania tego 
programu poprzez placówki edukacyjne.  
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Juliusz Kurzawa odpowiedział, że jak 
najbardziej, materiały edukacyjne przekazywane są nie tylko przez placówki edukacyjne ale 
wszędzie tam gdzie można dotrzeć do rodziców i dzieci.  
 
 
Ad. 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw 
Grypie” finanse. z budżetu miasta Łodzi w 2014 r.-druk nr 151/2015.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad. 14. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że podczas posiedzenia złożone zostało pismo 
związku zawodowego pielęgniarek przy CRO i zostanie ono niezwłocznie przekazane radnym 
drogą mailową. Następnie dyskutowano nad terminem posiedzenia Komisji po przerwie 
wakacyjnej.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy dokonało się 
przekształcenie MPW „Śródmieście”.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że wpis do KRS w tej sprawie nastąpi 1 lipca br.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 


