
DPr-BRM-II.0012.19.2.2021 
Protokół nr 34/III/2021 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 marca 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 33/II/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  
i zapobiegania epidemii COVID-19. 

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

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.  
 
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 71/2021.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2021-2048 – druk nr 72/2021. 

 

Następnie Przewodniczący wyjaśnił, że do Komisji wpłynęły kolejne projekty uchwał 
dotyczące wyników finansowych miejskich centrów medycznych, druki od nr 74 do nr 79.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 33/II/2021. 

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 71/2021.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2021-2048 – druk nr 72/2021. 

5. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  
i zapobiegania epidemii COVID-19. 

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

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty”  
w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019  
- druk nr 74/2021. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna”  
w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019  
- druk nr 75/2021. 



9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”  
w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019  
- druk nr 76/2021. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”  
w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019  
– druk nr 77/2021. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola 
Jonschera w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 
rok 2019 - druk nr 78/2021. 

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie 
raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 – druk nr 79/2021. 

13. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał porządek pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 33/II/2021. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 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 71/2021. 
 
 
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.  
 
 
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 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2021-2048 – druk nr 72/2021.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały 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 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 - Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  
i zapobiegania epidemii COVID-19. 
 
 



p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że w każdym z miejskich domów pomocy społecznej wystąpiły zakażenia COVID-19. 
Wszystkie dps-y zabezpieczono środkami ochrony indywidualnej, niektóre domy wyposażone 
zostały w śluzy dezynfekcyjne. Obecnie łącznie we wszystkich domach zakażonych jest 11 
osób i 7 pracowników tych domów. W domach pomocy społecznej obowiązuje zakaz 
odwiedzin, jednocześnie trwa proces szczepień pensjonariuszy. Sytuacja w domach pomocy 
społecznej jest stabilna. Dodał, że w związku z trwającymi szczepieniami skierowano pismo 
do Wojewody Łódzkiego z prośbą o odchodzenie od obostrzeń w dps-ach. W odpowiedzi 
wyjaśniono, że jest to możliwe w reżimie sanitarnym i po zakończeniu procesu szczepień. 
Pracownicy domów pomocy zostali uwzględnieni w fazie szczepień „0”, ale faza ta została 
wstrzymana. Zaszczepiono już I dawką ponad 1003 osób w dps-ach, II dawką 990 osób. Do 
zaszczepienia pozostało 400 osób. Pracowników zaszczepiono 477 I dawką, II dawką 467.  
Jeśli chodzi o miejskie żłobki, to sytuacja się unormowała, zabezpieczono procedury i środki 
ochrony. Okazjonalnie, prewencyjnie wyłączane są na kwarantannę pojedyncze grupy.  
 
 
Ad pkt 6 - Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat realizacji 
szczepień w jednostkach podległych Miastu. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że szczepienia prowadzone są sukcesywnie i płynnie, na ile to możliwe w obecnych 
ograniczeniach tj. limitach szczepionek pozostających do dyspozycji.  
W szpitalu im. Jonschera zaszczepiono I dawką 3 517 pracowników z grupy „0”, drugą 
dawką 3045 pracowników. Jeśli chodzi o wszczepialność miejskiej ochrony zdrowia, to I 
dawka zaszczepiono już 93% pracowników, a II dawką 76% pracowników. Jeśli chodzi o 
szczepienia populacyjne, czyli te odbywające się w poszczególnych punktach szczepień – 
realizowane są z ograniczeniami 30 I dawek/tydzień i 60 II dawek/tydzień. Obecnie I dawką 
zaszczepionych zostało 3 935 osób, II dawką 1899 osób. Szczepienia dla osób w wielu 69 lat 
rozpoczną się 22 marca i mają trwać do 4 kwietnia – z ograniczeniem 50 dawek/tydzień.  
Szczepienia dla nauczycieli o opiekunów – na 1704 osoby, które maja zostać zaszczepione  
w miejskich punktach szczepień, I dawką wszczepiono 1247 osób (ok. 75%). W samych 
żłobkach zaszczepiono I dawką 270 osób (ponad 90% chętnych do zaszczepienia). Transport 
osób do niepełnosprawnych do punktów szczepień jest realizowany – zrealizowano już 330 
takich dowozów.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz zapytała ile osób choruje w domach pomocy społecznej – pensjonariuszy  
i pracowników.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że 11 mieszkańców i 7 pracowników.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, jaki procent personelu domów 
pomocy został, bądź zgłosił się do wszczepienia, a jaki procent pracowników nie był jeszcze 
szczepiony, bądź nie zgłosił się do szczepienia.  
 



p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że do szczepienia zgłosiło się 775 pracowników, na 1300 pracowników 
ogółem. Zaszczepionych zostało 467 pracowników.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o dodatkowe osoby chętne do 
zaszczepienia, które wcześniej nie zgłosiły się.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że było to ok. 20 dodatkowych osób.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz powiedziała, że lekarze pierwszego kontaktu odmawiają szczepienia osób  
z alergiami. Zapytała, czy słusznie? 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że przy ocenie kwalifikacji do szczepienia bierze się pod uwagę wszystkie czynniki. Alergia 
przy szczepieniach ma znaczenie i trzeba na to zwrócić uwagę szczególnie w grupie osób 
starszych. Alergia świadczy o możliwości ponadnormatywnej odpowiedzi organizmu na 
szczepienie.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos dodał, że 
to lekarz ostatecznie decyduje o kwalifikacji osoby do szczepienia.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak powiedziała, 
że wciąż zgłaszają się do niej osoby, seniorzy którzy mają przesuwane terminy szczepień II 
dawką ze względu na brak szczepionek. Zapytała, czy zabezpieczone są szczepionki w celu 
wykonania II dawki, jak zapewnia rząd.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że tylko w jednym tygodniu realizacji szczepień populacyjnych szczepionki – I i II dawka 
dotarły w terminie. Przy opóźnieniach dostaw zmienia się harmonogram szczepień. 
Szczepionek jest zbyt mało.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak dodała, że 
zapewnienia rządu były takie, iż II dawki szczepionek są zabezpieczone. Teraz tych dawek 
brakuje, więc gdzie one są?  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że obserwując sytuację w punktach szczepień można odnieść wrażenie, że  
II dawki zostały zabezpieczone – tylko co z tego, skoro nie było możliwości zaszczepienia  
I dawką. Efekt jest taki, że szczepiąc bardzo mało osób I dawką, szczepienia stoją w miejscu, 
czyli odszczepia się tylko tych zaczepionych I dawką. Generalnie szczepionek jest za mało. 
Szczepionki dowożone są w pakietach - I i II dawka i dowożone są z opóźnieniem i w limicie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że problemy logistyczne  
w dostawach szczepionek występują już od jakiegoś czasu i nawet jeśli są zabezpieczone – 
stan rezerw objęty jest tajemnicą. Jako pracownik szpitala węzłowego przyznaje, że 
opóźnienia w dostawach są notoryczne. Szczepionki z reguły nie są dostarczane  
w poniedziałek. Z tego względu planowanie szczepień odbywa się z dnia na dzień i wymaga 
ciągłej pracy osób odpowiedzialnych za kontakt z pacjentami.  



 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski dodał, że 
bazując na praktyce dowozu szczepionek, punkty szczepień zmieniły dni wszczepiania na 
środę, czwartek i piątek. Nie planuje się już poniedziałków, czy wtorków, jako dni szczepień.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak podkreśliła, 
że należy seniorom uświadomić, że problem ze szczepionkami, to nie problem łódzkiego 
samorządu, gdyż ten stara się dostosować akcję wyszczepiania do otrzymanych dostaw 
szczepionek. Samorząd i poradnie miejskie przygotowane są do tego, aby szczepić przez cały 
tydzień. Problem stoi po stronie rządu, który nie dostarcza szczepionek na czas.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że sam szpital im. Jonschera 
pokazał, iż jest w stanie zaszczepić 600 osób dziennie.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz zapytała, ile występuje przypadków zakażeń poszczepiennych u seniorów. 
Dodała, że w tygodniu dzwoniła do Ministerstwa Zdrowia i zgłosiła problem szczepienia 
seniorów. W odpowiedzi usłyszała, że problem leży po stronie Miasta i ten problem Rada 
Seniorów powinna zgłosić do Wydziału Zdrowia. Ministerstwo dostarcza szczepionki,  
a organizacja szczepień należy do Miasta.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że kwestia odczynów poszczepiennych, to dane medyczne i są przekazywane 
do Ministerstwa Zdrowia. Oczywiste jest, że sporawa organizacji szczepień leży po stronie 
miejskich jednostek ale trudno się zorganizować, jeżeli szczepionek nie ma lub są dowożone 
znacznie później, niż pierwotnie miały zostać dostarczone. Dlatego ww. tłumaczenie nie jest 
sprawiedliwe, bo za dostawy szczepionek i informację o dostawach nie odpowiada Wydział 
Zdrowia. 
 
Radny p. Radosław Marzec wyraził opinię, że to Unia Europejska zawiodła w kwestii 
szczepień. Można powiedzieć, że gdyby rząd nie słuchał Unii i samodzielnie negocjował  
z koncernami farmaceutycznymi, sytuacja może wyglądałaby nieco inaczej. Jeśli chodzi  
o dostawy szczepionek należy mieć świadomość, iż kiedy do Polski dostarczane są one  
z opóźnieniem, to trudno jest je dalej dostarczyć do punktów szczepień. W związku z tym 
również w Łodzi pojawiają się problemy z przesuwaniem terminów. Wyraził nadzieję, że 
punkty szczepień są w stanie poradzić sobie z dziennym, czy dwudniowym przesunięciem 
dostaw - na tyle chyba służby miejskie są wydolne. Firmy farmaceutyczne, które podpisywały 
z UE umowy, nie wywiązują się. I tu jest główny problem. Dlatego nie należy całej winy 
przerzucać na rząd. Zwrócił się z prośbą, aby nie „robić polityki” na szczepieniach - to nie 
jest dobry sposób. Nie należy też do tego wykorzystywać seniorów. Sytuacja jest trudna, nie 
pogłębiajmy jej, zachowujmy wszelkie obostrzenia sanitarne i w ramach możliwości, które 
mamy szczepmy kolejne roczniki. Tylko mobilizacja do działania może powstrzymać 
pandemię.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapewniła, że 
daleka jest od tego, aby kwestię szczepień wykorzystywać do celów politycznych, ale sama 
słyszała od rządu, że II dawki szczepionek są zabezpieczone i nie powinnyśmy się o to 
martwić. A seniorzy zaszczepieni I dawkami będą w terminie zaszczepieni II dawkami. 
Niepokój wziął się stąd, że skoro rząd zapewniał, iż II dawki są zabezpieczone, to dlaczego 
nagle ich zabrakło? Dziwi się, że radny nie widzi tego problemu.  



Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że dyrektor Wydziału Zdrowia również na tym 
posiedzeniu powiedział, że najprawdopodobniej, prawie ze 100% pewności te dawki są 
zabezpieczone. Sam wierzy w informacje ze strony rządu i prosi o większą dozę zaufania. 
Martwi radnego to, iż wiceprzewodnicząca p. M. Niewiadomska-Cudak nie wykazywała 
takiej troski i wątpliwości, kiedy jako radny zgłaszał punkt pod obrady Komisji kilka 
miesięcy temu, dotyczący sytuacji COVID-19 w łódzkich domach pomocy społecznej  
i innych jednostkach miejskich. Tu troska nie była tak duża, jak teraz w kwestii szczepionek, 
dlatego ma odczucie, iż pytania wiceprzewodniczącej można odebrać jako stricte polityczne, 
a wręcz służące promocji własnej osoby.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że zgłaszany punkt 
zgodnie z wolą radnego p. R. Marca został wprowadzony pod obrady Komisji.  
 
Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że ponawiał wprowadzenie punktu, zanim został 
ostatecznie wprowadzony.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz dodała, że taki punkt do porządku zgłaszała Miejska Rada Seniorów, a radny p. 
R. Marzec jedynie go poparł.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak wyjaśniła, że 
podczas jednego z posiedzeń prosiła o dane dotyczące dps-ów i takie dane otrzymała.  
 
Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że było to nie tak dawno, a pandemia trwa od 
roku.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapewniła, że 
kilkakrotnie rozmawiała w tej sprawie z dyrektorami MOPS. Zwróciła się z prośbą o nie 
licytowanie się w tej sprawie i zaapelowała o to, aby wspólnie skupić się na dobru seniorów 
sprawnym ich szczepieniu. Dodała, że nie otrzymała od radnego odpowiedzi, dlaczego rząd 
nie zabezpieczył II dawki szczepionek i seniorzy nie sa szczepieni w terminie, z czym musi 
borykać się Miasto. Jako samorządowiec chciałaby pomóc, jest w stałym kontakcie  
z seniorami i chce wspierać Miasto w sprawnym przeprowadzeniu szczepień dla seniorów. 
Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że Miasto nic nie poradzi, jeżeli rząd nie zabezpieczył 
szczepionek.  
 
Radny p. Bogusław Hubert powiedział, że nie będzie zadawał pytania dotyczącego 
szczepień, gdyż nie ma tu obecnego przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za 
szczepionki. Podzieli się swoimi spostrzeżeniami, jako pacjent i przewodniczący Rady 
Społecznej MCM Górna. Doskonała organizacja szczepień w MCM Górna, właściwa 
informacja, oznaczenia graficzne dzięki którym pacjenci trafiają bez problemu do punktu 
szczepień, świetny, rzeczowy i kontaktowy personel z miłym podejściem do pacjentów. 
Niestety fatalna organizacja przez służby państwowe, opóźnienia wielogodzinne w dostawach 
szczepionek. Nie tylko przychodnia wie, że nie będzie szczepionej ale opóźnienia w samej 
dostawie, na którą musza czekać pacjenci. Powoduje to zdenerwowanie pacjentów, starszych 
ludzi, bo tacy są obecnie szczepieni. Następuje obwinianie personelu przychodni  
o opieszałość, o przesunięcia terminów szczepień – w sposób bardzo nieprzyjemny  
i agresywny. Wiceprzewodnicząca p. M. Niewiadomska-Cudak pytała, co samorządowcy 
mogą w tej sprawie zrobić – pewnie niewiele, ale na pewno można informować pacjentów  
o tym, kto jest winien całej sytuacji. I nie będzie to wykorzystywanie sytuacji do celów 



politycznych, to będzie rzeczowa informacja. Odium zła i niezadowolenia spada wyłącznie na 
personel przychodni i coś z tym trzeba zrobić.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz zaproponowała zaprosić na posiedzenie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia do 
wyjaśnienia omawianej kwestii.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapewnił, że skontaktuje się  
z Ministerstwem  Zdrowia i skieruje zapytanie o uczestniczenie ich przedstawiciela  
w posiedzeniu Komisji Zdrowia.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos dodał, że 
przy Wojewodzie Łódzkim funkcjonuje koordynator szczepień na województwo łodzki.  
 
Na tym dyskusję zakończono.  
 
 
Ad pkt 7 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na 
podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 - druk nr 74/2021. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos 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.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 8 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, na 
podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 - druk nr 75/2021. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 9 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na 
podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 - druk nr 76/2021. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 
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. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 10 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, na 
podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 – druk nr 77/2021. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 



Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 11 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera  
w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019  
- druk nr 78/2021. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 12 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne Terapii i Profilaktyki 
Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej za rok 2019 – druk nr 79/2021. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 



Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 13 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Spraw nie zgłoszono. 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 


