
 DPr-BRM-II.0012.19.1.2021 
Protokół nr 33/II/2021 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 3 lutego 2021 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 32/XII/2020. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2020 roku. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

5. 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.  
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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 2021 rok  
– druk nr 26/2021. 

 
oraz Aneksem nr 2. 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021 -2023”  
– druk nr 15/2021. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 
finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2021 r.  
– druk nr 16/2021. 

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

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 32/XII/2020. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2021 rok  
– druk nr 26/2021. 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2020 roku. 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021 -2023”  
– druk nr 15/2021. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 
finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2021 r.  
– druk nr 16/2021. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował, aby posiedzenia 
Komisji odbywały się cyklicznie, tydzień przed sesją Rady Miejskiej, w celu rozpatrzenia 
projektów uchwał skierowanych do Komisji oraz omówienia punktów: 
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1. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  
i zapobiegania epidemii COVID-19. 

2. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat realizacji szczepień  
w jednostkach podległych Miastu. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zwróciła 
uwagę, że wciąż odbywają się teleporady. Zapytała, kiedy teleporady się zakończą.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że dopóki Narodowy 
Fundusz Zdrowia dopuszcza taką formę, może ona funkcjonować. Ale to sama przychodnia  
o tym decyduje. Problemem jest, iż mało kto z personelu przychodni został już zaszczepiony 
drugą dawką, a dopiero ona daje odporność.  
 
 
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 32/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 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2021 rok  
– druk nr 26/2021. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji.  



 4

 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 4 - Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2020 roku.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przedstawił sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 5 - Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przedstawił plan pracy Komisji.  
 
Plan pracy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał plan pracy pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy. 
 
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz powiedziała, że seniorzy składają do Rady uwagi związane ze szczepieniami 
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osób starszych. Zaproponowała omówienie przez Komisję sytuacji szczepień seniorów  
w wieku 70+ oraz sytuacji poszczepiennej u tych osób.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że Wydział nie będzie dysponował danymi dotyczącymi niepożądanych odczynów 
poszczepiennych, gdyż nie ma uprawnień do zbierania takich informacji. Są to dane stricte 
medyczne. Jeśli chodzi o podsumowanie procesu szczepień w Łodzi, to Wydział dysponuje 
informacjami z miejskich punktów szczepień oraz sytuacji w miejskim szpitalu węzłowym. 
Co do wyszczepialności we wszystkich punktach szczepień, dane takie posiadać może NFZ 
lub ministerstwo zdrowia. Wydział nie ma dostępu do takich danych. Dodał, że w Łodzi 
zaszczepionych I dawką zostało ponad 600 mieszkańców. Pojawiają się problemy dotyczące 
dostępności szczepionek, co również wpływa na problemy z zaszczepieniem tzw. grupy „0”. 
Zaszczepionych zostało ponad 3500 osób z grupy „0”, w tym II dawką blisko 1500 osób. 
Choć program szczepień realizowany jest sukcesywnie, problemy jakie się pojawiają 
powodują, iż dynamika programu nie jest zbyt wysoka.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zapytał o przyjęty  
w punkcie 3 posiedzenia projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 26/2021 i przesunięcie środków finansowych z programu 
przeznaczonego dla osób 60+.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że przesunięta kwota dotyczy również zadania związanego z seniorami, tj. została 
przeznaczona na realizację systemu teleopieki oraz teleopaski dla osób 60+.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zwrócił się z prośbą  
o przedstawienie na jednym z następnych posiedzeń Komisji informacji na temat zakresu  
i prawidłowości funkcjonowania systemu teleopieki nad seniorami.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała, ilu 
lekarzy zostało już zaszczepionych oraz nadal obowiązujące teleporady, na co uskarżają się 
seniorzy. Dalej poprosiła o informację o stan szczepień w domach pomocy społecznej, ile 
osób zaszczepiono I dawką i kiedy będą zaszczepieni II dawką, oraz brak szczepionek dla 
seniorów. Co spowodowało, że mają oni wyznaczony kolejny termin szczepienia – w jak 
odległym czasie wyznaczono kolejny termin szczepienia.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że terminy dla seniorów przesuwane były w obrębie tego samego tygodnia szczepień. Jeśli 
chodzi o lekarzy, to nie są zaszczepieni wszyscy. W szpitalu węzłowym im. Jonschera dawkę 
I otrzymało 1 966 pracowników medycznych, a II dawkę - 1 023. Jeśli chodzi o nowe 
szczepienia, to wczoraj zaszczepiono 20 osób, bo taka była dostępna liczba szczepionek. 
Szczepienie mieszkańców dps-ów dobiega końca. W większości domów wyszczepiono już 
ich mieszkańców, z wyjątkiem tych domów gdzie wystąpiły ogniska zakażeń – czyli przy  
ul. Strzelców Kaniowskich, ul. Złotniczej, ul. Sierakowskiego, ul. Rojnej i ul. Narutowicza. 
W tych domach trzeba zaczekać, aż ognisko zakażenia wygaśnie. Jednocześnie zaszczepiono 
I dawką 430 pracowników domów pomocy, na 720 chętnych do szczepienia pracowników.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała, czy 
dopóki obiema dawkami nie zostaną zaszczepieni wszyscy lekarze, teleporady nadal będą 
obowiązywały.  
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że takie są zalecenia NFZ oraz ministerstwa zdrowia.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak 
odpowiedziała, że wiele zależy od poradni i problem nie występuje w niepublicznych 
placówkach, a w placówkach publicznych jest to bardzo duży problem. Narodowy Fundusz 
Zdrowia odpowiada, że to poradnie decydują, czy stosują teleporady, czy też nie. 
Zaapelowała, aby Miasto monitorowało tę kwestię i aby placówki po zaszczepieniu lekarzy 
rezygnowały z teleporad.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że placówki miejskie prowadzą teleporady, ale w odróżnieniu do wielu 
niepublicznych podmiotów, nigdy nie wycofały się ze stosowania bezpośrednich wizyt  
u lekarza, oczywiście w pewnym reżimie sanitarnym i zabezpieczeniu personelu, 
obostrzeniach w kontakcie – mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk. Im szybciej uda się 
wyszczepić pacjentów grupy „0”, tym szybciej będzie można powrócić do normalnego 
funkcjonowania. Narodowy Program Szczepień zamiast być coraz bardziej dynamiczny, 
zwalnia i jest to związane z mizernymi dostawami szczepionek do Polski.  
 
 
Ad pkt 6 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021 -2023”  
– druk nr 15/2021. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o wyjaśnienie dotyczące 
malejącej tendencji w zakresie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu 
w poszczególnych latach – począwszy od 70 mln zł, a skończywszy na 67 mln zł. Dlaczego 
tak jest, skoro dla utrzymania wartości tych środków należy wziąć pod uwagę np. inflację?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że wynika to z przewidywanego finansowania programu z zewnętrznych 
źródeł. Ośrodek będzie występował o środki zewnętrzne. Jednocześnie zespół powołany do 
monitorowania realizacji programu będzie mógł dokonać zmian w programie, na każdym 
etapie jego realizacji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 7 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 
finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2021 r.  
– druk nr 16/2021. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła projekt uchwały. 
 
Projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o wysokość tej kwoty w roku 
ubiegłym.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że była to taka sama kwota. Centrum jest prowadzone na zlecenia Miasta 
przez Fundację „Uwolnienie”. Obecna umowa zawarta została na trzy lata,od 2019 do 2021 r. 
Fundacja pozyskuje również środki zewnętrzne, co oznacza, że środki przekazywane  
z Miasta stanowią jedynie część środków, które finansują działalność Centrum. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 7 – 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. 
 
- pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej o obowiązku przedstawiania Radzie okresowych 
planów pracy oraz rocznych sprawozdań z działalności Komisji – termin do 15 lutego br. 
 
- odpowiedź Zarządu Lokali Miejskich na pismo Komisji w sprawie mieszkań dla dorosłych 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował skierowanie pisma do 
ZLM z zapytaniem o wysokość środków finansowych przeznaczonych na przygotowanie 
mieszkań dla dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz  
o przedstawienie harmonogramu przekazywania takich mieszkań w 2021 r. 
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- w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku - mail-prośba o wsparcie sprawy powrotu porodów 
rodzinnych do łódzkich szpitali /w załączniku odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w tej 
sprawie/ 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował skierowanie pisma do 
szpitali z terenu Łodzi, z czynnymi porodówkami, z prośbą o rozważenie inicjatywy Fundacji 
z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz z poparciem dla działań 
Fundacji.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zwrócił się z prośbą 
do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o udzielenie informacji nt. funkcjonowania 
programu 60+ w 2020 r. i jak będzie on funkcjonował w 2021 r.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że część aktywności zawartych w programie trzeba było zawiesić w związku z epidemią. 
Dostępność nie poprawiła się w roku 2021, choć Wydział stara się poszerzać pakiet ofert 
aktywności dla seniorów. Jednocześnie, w obecnych warunkach nie byłoby odpowiedzialnym 
namawiać seniorów np. do gromadzenia się. Telemedycyna i teleopieka jest obecnie 
możliwością wsparcia, w sytuacji gdy nie możemy się gromadzić i nadal istnieje ryzyko 
zakażenia, do momentu wszczepienia większości społeczeństwa. Wszystko zależy od tego, 
kiedy epidemia w Polsce się skończy.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zwrócił uwagę na 
pojawiające się głosy seniorów, niecierpliwe oczekiwanie na zakończenie szczepień tej grupy. 
Już pojawiają się szerokie oczekiwania ze strony seniorów dla kontynuowania aktywności 
seniorów 60+. Seniorzy oczekują, że pod koniec kwietnia, najpóźniej w maju program 60+ 
będzie już funkcjonował. Jest zagrożenie poważnego niezadowolenie licznej grupy seniorów. 
Dlatego zaleca Wydziałowi zastanowienie się nad rozwiązaniem sytuacji.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyraził 
zrozumienie dla zgłoszonego niezadowolenia, ale zalecił ostudzenie oczekiwań co do restartu 
programu dla seniorów. Wyjaśnił, iż grupa „I” w skali kraju, to ponad 9 mln osób, a obecny 
stan szczepień, to dopiero początek działań. Trudno zakładać, że w kwietniu osiągnięty 
zostanie odpowiedni stan wszczepienia, skoro do końca marca limity wynoszą 30 osób na 
jeden punkt szczepień.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk odpowiedział, że jego 
zadaniem jest ostrzec przed poważnym problemem, jaki może nastąpić i zaleca poważne 
zastanowienie się nad tym. Sytuacja na pewno do czerwca się zmieni i grozi wszystkim 
poważna sytuacja, jeśli chodzi o nastroje wśród seniorów. Jak się będą one przejawiały? 
Obawia się, że będą burzliwe. Dlatego prosi o potraktowanie problemu z całą powagą.  
 
Innych spraw nie zgłoszono. 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 


