
DPr-BRM-II.0012.19.13.2020 
Protokół nr 32/XII/2020 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 grudnia 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   8 radnych  
 
nieobecnych  -   0 radnych  
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 30/XI/2020. 

3. Przyjęcie protokołu nr 31/XII/2020. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi  
– druk nr 310/2020. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na rok 2021 – druk nr 309/2020. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021  
– druk nr 308/2020. 
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7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” – druk nr 305/2020. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych on-line radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2020 rok – druk 
nr 311/2020. 

 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 30/XI/2020. 

3. Przyjęcie protokołu nr 31/XII/2020. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi  
– druk nr 310/2020. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na rok 2021 – druk nr 309/2020. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021  
– druk nr 308/2020. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” – druk nr 305/2020. 
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8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2020 rok – 
druk nr 311/2020. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał porządek pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 30/XI/2020. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu nr 31/XII/2020. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi  
– druk nr 310/2020.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 2021 – druk nr 309/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o zmianę w sprawie izolowania sprawców 
przemocy, czy taka ostatnio nastąpiła. Gdzie przebywają osoby izolowane od rodziny.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że w tym celu funkcjonuje hostel dla sprawców przemocy przy ul. Niciarnianej. 
Hostel dysponuje 10 miejscami. Tam sprawcy przemocy korzystają też z zajęć 
psychologiczno-terapeutycznych, co pomaga w radzeniu sobie z agresją i ma zapobiec 
działaniom przemocowym w przyszłości.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
dodała, że zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie są takie, iż policja nie musi posiadać 
postanowienia prokuratury dla wyprowadzenia sprawcy z mieszkania, przy podjętej 
interwencji w związku z przemocą.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o średnie „obłożenie” w tym hotelu w ciągu roku.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że w ubiegłym roku przebywało tam 74 sprawców przemocy.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, co kiedy tych 10 miejsc okaże się zbyt małą liczbą.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że 10 miejsc, to miejsca finansowane z omawianego programu. Są dodatkowo 
40 miejsca dla osób z problemem alkoholowym i jest to ta sama grupa odbiorców.  
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Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 6 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2021 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021  
– druk nr 308/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o problem dopalaczy  
i zauważalny trend. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że informacje w tym zakresie pochodzą z trzech źródeł: 
- badania, jakie przeprowadziło Miasto w 2018 r., finansowane z środków własnych, 
przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych mieszkańców, dotyczące 
używania narkotyków 
- badania ESPAD dotyczącego używania narkotyków wśród dzieci i młodzieży  z 2019 r., 
badanie przeprowadzane tym samym narzędziem, przeprowadzone już po raz czwarty - od 
2007 r. co cztery lata 
Pytanie: czy kiedykolwiek w życiu używałeś dopalaczy? 
Odpowiedź: uczniowie II klas ponadgimnazjalnych – chłopcy 6,4%, dziewczęta 4,3% 
         uczniowie II klas gimnazjów – 5% 
Tendencja jest zdecydowanie zniżkowa. Z 23,6% w 2011 r. /chłopcy/ do 4% - w młodszej 
grupie oraz w starszej grupie chłopców w 2011 r. było 31,5%. Dla dziewczynek w młodszej 
grupie było 19,9% - obecnie 5 %. 
Przy innych używkach również występuje tendencja zniżkowa.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o odrębny program dotyczący 
problemu dopalaczy.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że nie. Dla używania dopalaczy obowiązuje taki sam mechanizm działania  
w zakresie profilaktyki, jak w przypadku innych używek.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 7 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” – druk nr 305/2020. 
 
 
Dyrektor Biura Aktywno ści Miejskiej p. Katarzyna Dyzio omówiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem.  
 
Projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powiedział, że rozumie, iż dwa 
wcześniej omówione programy pochłoną większą część środków przeznaczonych na 
współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.  
 
Dyrektor Biura Aktywno ści Miejskiej p. Katarzyna Dyzio odpowiedziała, że tak. 
Dotyczyć będzie działalności MOPS oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że tak i będzie to dotyczyło bardzo intensywnej współpracy z MOPS. Wydział 
dysponuje środkami dla organizacji pozarządowych działających w obszarze społecznym – 
poza działaniami dotyczącymi wcześniej omówionych programów – w wys. ponad 20 mln zł, 
które w zakresie merytorycznym nadzoruje MOPS, a z przyczyn formalnych środki 
finansowe znajdują się w Wydziale Zdrowia.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 8 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2020 rok  
– druk nr 311/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy oddziały utworzone przez 
Centrum Terapii Uzależnień mają rangę szpitalną, czy utworzone zostały samodzielnie, czy  
w wyniku decyzji Wojewody Łódzkiego.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że jest to inicjatywa Wydziału w odpowiedzi na powstały problem osób 
bezdomnych w czasie pandemii COVID-19, kiedy zamknęły się schroniska dla bezdomnych. 
Oddział obserwacyjno-izolacyjny powstał na ul. Kilińskiego. Osoba bezdomna, chcąca 
skorzystać ze schroniska, może tam zgłosić się na bezpłatny test i od momentu pobrania 
materiału do momentu wyniku przebywa na tym oddziale. Kolejny oddział izolacyjny, po 
przeprowadzonej diagnostyce dla osób z wynikiem pozytywnym, gdzie są izolowane nawet 
kiedy przechodzą zakażenia bez objawów. Pacjenci pozostają tam pod opieką lekarza.  
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia kierowani są do szpitala.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o rezerwę finansową  
w budżecie Miasta, która umożliwiłaby ratowanie miejskich jednostek ochrony zdrowia, 
głownie szpital im. Jonschera – w przypadku, kiedy NFZ nakaże zwrot środków z tytułu 
niewykonanego planu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Wyjaśnił, że szpitale 
funkcjonują w ramach tzw. sieci szpitali, gdzie otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu – 
jedna globalna faktura na cały szpital, ale NFZ nadal zobowiązuje te jednostki do 
wykonywania określonych planów udzielania świadczeń w ramach tejże sieci szpitali. W tym 
momencie żadna jednostka nie realizuje umówionego kontraktu, z uwagi na pandemię.  
W porządku szpitala im. Jonschera wykonanie planu wynosi kilkadziesiąt procent, niektóre 
jednostki w Łodzi mają wykonanie planu na poziomie 5%-7%. Jednocześnie NFZ, ani 
ministerstwo zdrowia nie podjęli żadnej inicjatywy, co w związku z tym. Rozliczenie ryczałtu 
jest przedłużane i ryczałt wypłacany jest zaliczkowo, nie dokonuje się rozliczenia w ramach 
sieci szpitali. Czy Miasto posiada środki na ratowanie jednostek, kiedy NFZ dokonałby 
rozliczenia tego kontraktu.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że w budżecie 
Miasta zapisana została rezerwa na politykę społeczną gminy ale ustawa o działalności 
leczniczej ogranicza możliwość przekazywania środków do zakładów opieki zdrowotnej 
jedynie do działalności inwestycyjnej, pokrycia ujemnego wyniku po zamknięciu roku, 
programów profilaktycznych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że Urząd Wojewódzki 
przekazywał środki w formie dotacji, Urząd Marszałkowski przekazywał środki UE poprzez 
ogłoszenie konkursu itd. 
 
Radny p. Władysław Skwarka dodał, że niestety ustawa o finansach publicznych zabrania 
finansowania takich jednostek. Marszałek Województwa Łódzkiego ma np. w dyspozycji 
środki z ministerstwa zdrowia, fundusze unijne i z tego względu może przyznawać 
dodatkowe środki na różnego rodzaju cele. W budżecie Miasta na 20201 r. zapisano 
przychody dotyczące wyłącznie kredytów i obligacji, w wys. 520 mln zł. Dalsze wzdłużanie 
Miasta nie jest możliwe.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak potwierdziła tę wypowiedź. Dodała, 
że w rezerwie budżetowej zapisano kwotę 3 mln zł z przeznaczeniem nie tylko dla szpitali.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak powiedziała, 
że wystosowała do Skarbnika Miasta pismo dotyczące o przyznanie w 2021 r. 6 000 zł na 
działania statutowe Miejskiej Rady Seniorów. Zwróciła się z prośbą do komisji o poparcie 
tego wniosku.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska przypomniała, że podczas poprzedniego posiedzenia Komisji 
sprawa ta była wyjaśniana. Środki dla MRS nie mogą zostać bezpośrednio przekazane, gdyż 
Rada ta nie ma osobowości prawnej.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy Wydział Zdrowia mógłby wyodrębnić w swoim 
budżecie kwotę, która da możliwość MRS zlecić zakupy. Dodał, że nikt nie zgłosił 
omawianej kwestii podczas posiedzenia Komisji Finansów, kiedy opiniowany był projekt 
budżetu Miasta na 2021 r. 
 
Radna p. Agnieszka Wieteska dodała, że podczas omawiania tej kwestii Wydział Zdrowia 
zobowiązał się do wspierania Miejskiej Rady Seniorów w ich działaniach.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że zgodnie z podjętym wówczas zobowiązaniem dokonała rozeznania, jak takie 
rady działają w innych miastach – w Opolu i Poznaniu. W Poznaniu środki na działania MRS 
nie znajdują się w budżecie Miasta ale w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Jest to centrum 
miejskie, finansowane ze środków miejskich. W Opolu natomiast z środków miejskich nie 
mogą być finansowane delegacje. Dodała, że wygospodarowanie z budżetu Wydziału 
Zdrowia kwoty 5-6 tys. zł będzie możliwe, ale trzeba będzie wspólnie wypracować formułę 
finansowania, łącznie z e zobowiązującą Wydział procedurą zamówień publicznych.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak dodała, że 
wspólnymi siłami można takie zasady wypracować.  
 
Na tym dyskusję zakończono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 9 – 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. 
 
- odpowiedź MOPS na pismo Komisji w sprawie projektu powstania w Łodzi placówki Domu 
Dziennego Pobytu dla Artystów Seniorów – zgłoszonego przez Europejskie Stowarzyszenie 
Pomocy Prawnej Beneficjum Iuris  
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- odpowiedź MOPS na zapytania zgłoszone podczas posiedzenia Komisji 4 grudnia br. 
dotyczące budżetu Ośrodka na 2020 r. oraz budżetu na 2021 r.  
 
 
Spraw nie zgłoszono. 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


