
DPr-BRM-II.0012.19.12.2020 
Protokół nr 31/XII/2020 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 4 grudnia 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny   tj. p. Sebastian Bohuszewicz 
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok  
– druk nr 268/2020. 

3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2021–2048 – druk nr 269/2020. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Posiedzeniu przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak  powitał obecnych on-line radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał porządek pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 2 – Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok  
– druk nr 268/2020. 
 
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik omówiła projekt uchwały 
w części dotyczącej świadczeń socjalnych.  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ochrony zdrowia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał ile środków przeznaczonych na dodatki 
mieszkaniowe trafi do Zarządu Lokali Miejskich.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że kwota 
na wypłatę dodatków mieszkaniowych na cały rok wynosi 18 mln zł, z czego do ZLM trafia 
43%, czyli 7 741 993 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych do końca listopada br. wyniosła 
ponad 18 mln, z czego do ZLM trafiło 8 182 815 zł.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
część dochodową projektu uchwały w części dotyczącej ochrony zdrowia. 
 
Projekt uchwały w części dochodowej dotyczącej ochrony zdrowia stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła część wydatkową projektu uchwały w części dotyczącej ochrony zdrowia.  
 
Projekt uchwały w części wydatkowej dotyczącej ochrony zdrowia stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o zadanie pn. „Bilans zdrowia dojrzałej kobiety  
i dojrzałego mężczyzny” - co to jest za program i jak można z niego skorzystać.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że program z racji pandemii nie mógł być realizowany w tym roku, a jest to pakiet 
weekendowych kompleksowych badań dla osób pracujących, dostępny dla osób pracujących  
i bez skierowania lekarskiego. Program cieszył się zawsze dużym zainteresowaniem.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o środki tzw. „kapslowe” – czy ich wysokość 
wzrosła, czy zmalała.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że dochodami z tego tytułu zajmuje się Biuro Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 
Zaplanowana kwota na 2021 r. to 14 200 000 zł, kwota mniejsza o 600 tys. w stosunku do 
roku bieżącego, z racji pandemii i braku wiedzy, jak zachował się rynek w dobie pandemii. 
Szacunkowa informacja z Biura Przedsiębiorczości będzie możliwa dopiero  
w styczniu 2021 r., gdyż wtedy przedsiębiorcy będą składali deklaracje o dochodach z racji 
sprzedaży alkoholu za rok bieżący i znana będzie kwota wpłat przedsiębiorców na rok 2021.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o działania na rzecz osób 60+ - ile osób rocznie jest 
objętych tymi działaniami.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że działania na rzecz seniorów obejmują bardzo wiele różnych działań – m.in. 
kursy komputerowe, telefon wsparcia interwencyjnego, tytka seniora, senioralia itd. Dlatego, 
trudno określić ile konkretnie osób korzysta z ww. bardzo różnych form aktywności.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz zwróciła się z prośbą do radnych o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie 
kwoty wys. 5000 zł na rzecz Miejskiej Rady Seniorów. Wyjaśniła, że Rada chce rozwijać 
swoją działalność oraz potrzebuje materiałów biurowych. Wniosek zgłaszany był  
w momencie powstania MRS, ale jak dotąd nie został uwzględniony.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że w miarę możliwości finansowych Wydział wspiera działalność Miejskiej 
Rady Seniorów, jednak jest to ciało społeczne i możliwość umocowania wydatków 
publicznych w ramach budżetu jest dość trudna. Wydział może wydawać środki na określone 
jednostki – jednostki budżetowe i zakłady budżetowe.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz zapytała, dlaczego rady w innych województwach mają takie środki.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że trudno odpowiedzieć bez wiedzy, jaki status mają inne rady seniorów.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
poprosiła o wskazanie miast, co umożliwi sprawdzenie statusu rad seniorów tam działających. 
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz podała miasta - Poznań, Opole i Kraków.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka dodała, 
że kiedy MRS miałaby status organizacji pozarządowej, to sprawa wyglądałaby zupełnie 
inaczej. Powiedziała, że część wydatków MRS Wydział postara się zapewnić w ramach 
działalności UMŁ – wydruki, papier, dyplomy, powielarnia itd. Problem stanowi formalne 
przekazanie środków dla Miejskiej Rady Seniorów.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zwrócił uwagę, że 
działalność statutowa MRS obejmuje kontakt z innymi radami i instytucjami zajmującymi się 
problematyka seniorów. To wiąże się często z wyjazdami, czy przyjmowaniem delegacji  
z innych województw. Brak pieniędzy na kwiaty dla uhonorowania jakichś osób, brak 
komputera – obecny ma 30 lat i się rozsypuje. Wstyd, żeby Rada nie miała laptopa i w czasie 
epidemii nie mogła prowadzić działalności on-line. Tak dłużej trwać nie może. Czy radni 
uważają, że działalność MRS w interesie seniorów wymaga wsparcia, czy nie wymaga.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak  przekazał zobowiązanie dyrektor  
p. I. Iwanickiej, że współpraca z MRS będzie na wyższym poziomie i będzie zawsze 
pomocna.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk odpowiedział, że to 
zobowiązanie jest gołosłowne i nie jest poparte żadnym praktycznym działaniem. 
Kilkakrotnie zwracał się o wsparcie do dyrektor p. I. Iwanickiej i niestety, a bez 
wnioskowanej kwoty MRS nie ma możliwości działania. 
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz dodała, że w poniedziałek złożyła pismo do Prezydenta Miasta Łodzi z prośbą  
o przydzielenie nowego komputera dla Miejskiej Rady Seniorów, ponieważ wie, że Urząd 
dostał nowe komputery. Zwróciła się też do dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych o poparcie tego wniosku, gdyż MRS pozostaje w strukturze tego wydziału.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że rozmawiał z dyrektorem Wydziału Informatyki, poparł też prośbę MRS. 
Miasto może przekazać laptop na takich samych zasadach, jak przekazuje sprzęt 
pracownikom. Miejska Rada nie będzie administratorem, bez możliwości dowolnego na nim 
instalowania. Laptop będzie miał zainstalowane podstawowe funkcje.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka odniosła 
się do słów p. Z. Weremczuka – stwierdziła, że poczuła się nimi urażona. Wyjaśniła, że 
budżet Wydziału Zdrowia nie zależy od dobrej, czy złej woli dyrektora, a obowiązują pewne 
formalne ograniczenia i ze swej strony zawsze deklarowała wsparcie na miarę możliwości 
formalno-prawnych. Obowiązują formalne procedury z zamówieniami publicznymi włącznie, 
z szacowaniem kosztów danego wydatku, również przy małych kwotach. Za to 
odpowiedzialny jest Wydział Zdrowia. Dlatego nadal deklaruje wsparcie, ale na ogólnie 
obowiązujących urzędowych zasadach. Co do laptopa, to nie zna przyczyn przeświadczenia 
przewodniczącego Z. Weremczuka, że wszyscy urzędnicy mają laptopy. Sama takiego nie 
ma, a w Wydziale dysponuje laptopem jedynie dyrektor i wydział kontroli. Nie jest więc tak, 
że Miejska Rada Seniorów traktowana jest po macoszemu. Komputer, z jakiego obecnie 
korzysta MRS na pewno nie ma lat 30.  
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Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o program szczepień ochronnych łodzian - kwota 
356 tys. zł. – i wykonanie tego programu w tym roku. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że wykonanie programu jest dużo mniejsze. Udało się wykonać ok. 1000 
szczepień, planowano ponad 4700 szczepień. Szczepionki usiłowały kupić zakłady opieki 
zdrowotnej będące realizatorami programu i one kontaktowały się z hurtowniami - był to czas 
wakacji. Żadna hurtownia nie chciała podpisać umowy, gdyż zapotrzebowanie na szczepionki 
było w tym roku dużo większe, niż podaż. Jedna przychodnia zakupiła szczepionki – MCM 
Górna. Przychodnia podpisała umowę wiosną, na określoną kwotę i liczbę szczepionek, 
ryzykując niepewność, za jaką liczbę szczepionek zostaną jej później przekazane środki przez 
Miasto. W ubiegłych latach szczepiło się ok. 4,4 % Polaków. Jednocześnie w grupie 
wiekowej, którą rząd objął ulgowymi lub bezpłatnymi szczepieniami, szczepiło się 14 %.  
 
Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił 
projekt uchwały w części dotyczącej pomocy społecznej.  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej pomocy społecznej stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej, Komisja 
Zakładowa NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” p. Małgorzata Leśniak zapytała o kwoty 
przewidziane w budżecie na 2021 r., na wynagrodzenia dla pracowników MOPS. Wyjaśniła, 
że od lutego 2019 r. organizacja związkowa pozostaje w sporze zbiorowym z pracodawcą.  
Zgłaszane postulaty, to 150 zł podwyżki w 2019 r. W otrzymanym również w lutym 2019 r. 
piśmie, podpisanym przez dyrektora p. P. Rydzewskiego napisano, że „Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej będzie sukcesywnie podejmował działania zmierzające do poprawy 
warunków płacowych”. Zapytała, czy przewidziane są w budżecie na 2021 r. środki na 
podwyżkę wynagrodzeń oraz jakie działania w tym zakresie podejmuje Ośrodek. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że MOPS podejmuje działania, aby pozyskać środki na podwyżki, ale  
w związku z oszczędnościami spowodowanymi pandemią, takie środki się w tym budżecie 
nie znalazły.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz powiedziała, że popiera podwyżki płac dla wszystkich pracowników MOPS oraz 
zapytała, o ile wzrósł budżet MOPS w porównaniu do roku poprzedniego, w poszczególnych 
działach.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że informację w tej sprawie przekaże na piśmie.  
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej, Komisja 
Zakładowa NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” p. Małgorzata Leśniak powiedziała, że strona 
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społeczna podejmowała działania w kierunku pozyskania środków na nagrody z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada. Ze strony służb Wojewody Łódzkiego 
uzyskano informację, że do MOPS przekazana została dotacja w wysokości 1 399 216 zł. 
Organizacje związkowe ze strony MOPS uzyskały informację o porozumieniu się  
i przekazaniu wspólnego stanowiska w sprawie podziału kwoty w wysokości 1 166 889 zł. 
Różnica pomiędzy kwotami wynosi 232 327 zł. Zapytała, co stało się z tymi środkami.  
 
Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan wyjaśniła, 
że różnica, to koszty pracodawcy jakie musi on ponieść, tj. składki na ZUS.  
 
Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta 
Łodzi na 2021 rok. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 269/2019.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 6 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) umieszczone zostały w aplikacji e-Sesja oraz w folderze poczty elektronicznej  
pn. Aktówka, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 
- mail – informacja MOPS nt. zachorowań na COVID-19 w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych – dotyczy podopiecznych oraz pracowników 
 
- mail – informacja MOPS o liczbie dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-
wychowawczych, z wyróżnieniem najmłodszych podopiecznych – poniżej 10 roku życia. 
Stan na 25 listopada 2020r. 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 


