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DPr-BRM-II.0012.19.3.2021 
Protokół nr 35/IV/2021 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 7 kwietnia 2021 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radnych  
     tj. p. Marta Grzeszczyk 
      
 
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 34/III/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za rok 2020 – druk nr 91/2021. 

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

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

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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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 116/2021. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym 
„Bałuty” w Łodzi – druk nr 108/2021. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” 
w Łodzi – druk nr 109/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym 
„Polesie” w Łodzi – druk nr 110/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym 
„Widzew” w Łodzi – druk nr 111/2021. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym  
im. dr K. Jonschera w Łodzi – druk nr 112/2021. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki 
Zdrowotnej im. bł. Rafał Chylińskiego w Łodzi – druk nr 113/2021. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Miejskiego Centrum 
Medycznego „Polesie” w Łodzi na lata 2020-2021” – druk nr 114/2021. 

9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 
2020 - druk nr 95/2021. 

10. Program wspierania rodziny w Łodzi na lata 2018-2020 – sprawozdanie za 2020 
rok – druk nr 96/2021.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 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 lata 2021-2023” – druk nr 100/2021. 
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Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 34/III/2021 posiedzenia Komisji. 

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 116/2021. 

4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za rok 2020 – druk nr 91/2021. 

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 powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym 
„Bałuty” w Łodzi – druk nr 108/2021. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” 
w Łodzi – druk nr 109/2021. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym 
„Polesie” w Łodzi – druk nr 110/2021. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym 
„Widzew” w Łodzi – druk nr 111/2021. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym  
im. dr K. Jonschera w Łodzi – druk nr 112/2021. 

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki 
Zdrowotnej im. bł. Rafał Chylińskiego w Łodzi – druk nr 113/2021. 

13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Miejskiego Centrum 
Medycznego „Polesie” w Łodzi na lata 2020-2021” – druk nr 114/2021. 

14. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 
2020 - druk nr 95/2021. 

15. Program wspierania rodziny w Łodzi na lata 2018-2020 – sprawozdanie za 2020 
rok – druk nr 96/2021.  
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16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 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 lata 2021-2023” – druk nr 100/2021. 

17. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o składy osobowe Rad Społecznych miejskich jednostek 
ochrony zdrowia, gdyż nie są one wymienione w projektach uchwał wprowadzonych 
aneksem nr 1 - druki od nr 108 do nr 113.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że według jego wiedzy 
w niniejszych projektach winny być umieszczone pełne, imienne  składy Rad Społecznych. 
Poprosił o wyjaśnienie merytoryczną komórkę UMŁ – w jaki sposób składy osobowe zostaną 
uzupełnione, czy projekt nie powinien już zawierać nazwisk osób proponowanych do Rad 
Społecznych.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos wyjaśnił, 
że projekty uchwał, których dotyczy pytanie zostały sporządzone prawidłowo. Były też 
konsultowane z Wydziałem Prawnym. Na sesji Rady Miejskiej 14 kwietnia 2021 r. zgłoszona 
zostanie autopoprawka, którą wprowadzone zostaną nazwiska przedstawicieli Rady Miejskiej 
do składu Rad Społecznych. Sprawą zajmuje się przewodniczący Rady Miejskiej i on 
przekaże do Wydziału Zdrowia listę nazwisk kandydatów, po konsultacji z przewodniczącymi 
poszczególnych Klubów Radnych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał radnego p. R. Marca 
(przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości), czy przewodniczący Rady 
Miejskiej kontaktował się z nim w tej sprawie. 
 
Radny p. Radosław Marzec zaprzeczył. Zwrócił uwagę, że Rady Społeczne są takim 
organem, gdzie winni znaleźć się przedstawiciele poszczególnych Klubów. Jeśli nie ma  
w projekcie uchwały powołującym Radę Społeczną składu osobowego tej Rady, to radni nie 
mają czego opiniować. Zgłosił prośbę o opinię prawną w tej sprawie.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska poparła wypowiedź przedmówcy.  
 
Radny p. Radosław Marzec zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia projektów 
uchwał wprowadzonych aneksem nr 1, dotyczących powołania Rad Społecznych miejskich 
jednostek ochrony zdrowia – druki od nr 108 do nr 113, uzasadniając iż Komisja nie może ich 
rozpatrywać  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zgłosiła wniosek o opinię prawną w tej sprawie.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktów z porządku 
posiedzenia.  
 
Komisja w głosowaniu przy 2 głosach „za” , przy 4 głosach „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , negatywnie zaopiniowała wniosek. 
 



5 
 

 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek o opinię prawną.  
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz polecił skontaktowanie się  
z Wydziałem Prawnym w celu zasięgnięcia opinii w omawianej sprawie oraz informację, czy 
opinia zostanie przedstawiona Komisji jeszcze w trakcie trwania posiedzenia.  
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał porządek pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”  i 0 głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 34/III/2021. 
 
 
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 116/2021. 
 
 
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.  
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Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 4 - Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2020 – druk nr 91/2021.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy i w jaki sposób pandemia 
COViD-19 wpływa na problem narkomanii. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że raport będący w posiadaniu Wydziału dotyczy danych z 2019 r. W związku 
z tym twardych danych z placówek zajmujących się opieką nad osobami uzależnionymi  
i wspierającymi te osoby w tej chwili jeszcze nie ma. Z informacji posiadanych z ośrodków, 
gdzie trafiają osoby po silnych zatruciach wynika, że nie nastąpił zwiększony napływ 
pacjentów. Jednocześnie, żadna z osób przebywających na oddziale nie była osobą  
z pozytywnym wynikiem testu na COViD-19.  
 
 
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 sytuacja w placówkach jest pod kontrolą, nie ma większych ognisk zakażenia. W dps-ach 
trzecia fala zakażeń pojawiła się nieco wcześniej, niż w populacji generalnej – obecnie dwie 
osoby są zakażone. W żłobkach, ze względu na podejrzenie zakażenia u podopiecznych, 
izolacji poddana jest jedna grupa dzieci. Wyraził nadzieję, że w związku z procesem 
szczepień ta spokojna sytuacja zostanie utrzymana. Trwają szczepienia pracowników dps-ów 
i Miejskiego Zespołu Żłobków, szczepienia miejskich centrów medycznych praktycznie 
zostały zakończone. Wszyscy chętni otrzymali już pierwszą dawkę szczepień. Szczepieni są 
również strażnicy miejscy. Z powodzeniem funkcjonuje również transport dla osób nie 
mogących samodzielnie dojechać do punktów szczepień. Podsumowując szczepienia wśród 
mieszkańców Łodzi, to w 20 punktach szczepień zaszczepionych zostało łącznie I. dawką 
7645 mieszkańców, a II. dawką 4006 mieszkańców. Proces szczepień nabiera tempa, gdyż  
w marcu i kwietniu zwiększona została liczba dostępnych szczepionek. Ze względu na 
wprowadzanie II fazy szczepień polegającej na dynamicznych szczepieniach w dużych 
wolumenach, Miasto stoi przed etapem otwarcia masowych punktów szczepień – zostały 
wyznaczone 4 takie punkty. Obecnie są one organizowane przy dominującym współudziale 
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miejskich podmiotów leczniczych. Dobrą informacją jest też to, że proces szczepień dla 
mieszkańców i pracowników dps-ów został już odblokowany, gdyż wcześniej, po około 
dwóch tygodniach szczepień nie można było zamawiać szczepionek na ten cel. Teraz jest on 
odblokowany i wszystkie chętne osoby z tej grupy są szczepione. Ponadto w dps-ach jest 
bardzo duża liczba ozdrowieńców, a dopiero po 6 miesiącach od pozytywnego testu mogą oni 
zostać zaszczepieni. Najważniejsze, że w dps-ach zaszczepionych mieszkańców I. dawką 
zostało 1343 osób, a II. dawką już 1000 osób. Pracowników zaszczepionych I. dawką zostało 
838 osób, a II. dawką 482 osoby. Biorąc to pod uwagę będzie można rozważać stopniowe 
luzowanie obostrzeń w domach pomocy przy konsultacji ze stacją Sanepidu ale należy 
jeszcze poczekać, aż przejdzie III fala zakażeń.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 
Sidorowicz złożyła przewodniczącemu Komisji Zdrowia i dyrektorowi Wydziału Zdrowia 
życzenia z okazji dnia służby zdrowia, w imieniu Miejskiej Rady Seniorów. Dalej zapytała, 
kiedy uruchomiony zostanie punkt szczepień w Hali EXPO, gdyż seniorzy skarżą się, że zbyt 
długo czekają na szczepienia – tj. po kilka godzin.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że ze względu na większą liczbę szczepionek są jeszcze wolne miejsca w miejskich punktach 
szczepień i można przyspieszyć swój termin szczepienia. Punkty szczepień masowych mają 
„ruszyć” 19 kwietnia, po akceptacji Wojewody Łódzkiego, w tym punkt masowy w Atlas 
Arenie.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała,  
o dane dotyczące tego, ile osób 70 i 75 + nie zostało zaszczepionych; wyjaśnienie sytuacji 
osób 75+, które zapisały się na szczepienie i do tej pory nie otrzymały informacji o terminie 
szczepienia; ile szczepionek trafi do Łodzi w najbliższym tygodniu i jakie to będą szczepionki 
- AstraZeneka, Pfizer itd. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił: 
- jeśli chodzi o terminy, to widocznie nastąpił problem techniczny, gdyż zaraz po otrzymaniu 
skierowania wyznaczony zostaje termin szczepienia – poprzez kontakt osoby zainteresowanej 
przez infolinię, punkt szczepień itp. 
- zbiorczych danych dotyczących osób zaszczepionych w Łodzi Wydział nie posiada, zbiera 
jedynie informacje z miejskich punktów szczepień, a zaszczepić można się również w innych 
punktach szczepień 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała  
o % zaszczepionych osób 70 letnich w łódzkich punktach szczepień.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że zaszczepionych I. dawką zostało łącznie 10891 osób, w tym też osoby 60+. Zaszczepiono 
I. dawką ok. 75% osób chętnych do szczepienia.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała  
o % osób, które nie chcą się szczepić, czy są takie dane dla miejskich punktów szczepień.  
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p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że punkty szczepień znają liczbę osób chętnych do szczepienia, innymi danymi nie 
dysponują.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała  
ile szczepionek trafi do Łodzi.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że: 
- 30 dawek/tydzień/punkt szczepień - Pfizer 
- 50 dawek/tydzień/punkt szczepień - AstraZeneka 
- 60 dawek/tydzień/punkt szczepień – Pfizer, dla MCM Górna 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała, czy 
można określić, ile osób 60+ zostanie zaszczepionych do końca kwietnia, przy dużej liczbie 
szczepionek i sprawnej dystrybucji.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że trudno to określić, gdyż do szczepień zostają włączane osoby z kolejnych 
grup wiekowych. Przy założeniu możliwej wszczepialności 2600 dawek tygodniowo, dla 
wszystkich punktów szczepień – do końca kwietnia możliwe byłoby zaszczepienie 
wszystkich chętnych w tej grupie wiekowej.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała  
o możliwość przeprowadzenia szczepień w zakładach pracy.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że, po rozmowie z koordynatorem szczepień dla województwa, możliwość prowadzenia 
takich szczepień będzie dopiero w maju, po uruchomieniu szczepień dla wszystkich grup 
wiekowych. Zakład pracy, po zebraniu grupy osób chętnych winien skontaktować się  
z punktem szczepień i będzie możliwe szczepienie na terenie zakładu lub na terenie punktu 
leczniczego.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zwrócił uwagę na 
problemy z otrzymaniem szczepionki w miejskim punkcie szczepień. Dodał, że jako 
ozdrowieniec z marca, początkowo nie mógł uzyskać terminu szczepienia wcześniej niż za 
pół roku, następnie otrzymał termin na maj, który następnie przyspieszono na kwiecień. 
Wyjaśnił, że dyrektor Wydziału Zdrowia nie ma aktualnych informacji jeśli chodzi  
o ozdrowieńców, teraz mogą oni dowolnie wyznaczać sobie terminy szczepień. Dodał, że  
8 tyś. zaszczepionych seniorów, to kropla w morzu potrzeb. W jego przychodni do końca 
kwietnia nie ma wolnych terminów szczepień, są one dostępne na infolinii.  
Podziękował za udzielane mu wsparcie podczas pobytu w szpitali covidowym.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że na ponad 130 punktów szczepień w Łodzi, miejskie punkty szczepień to zaledwie 20. Tak 
jak więcej jest nie miejskich placówek ochrony zdrowia i nie należy ograniczać się tylko do 
miejskich placówek. Są punkty bardziej i mniej obciążone. Jeśli chodzi o szczepienia 
ozdrowieńców, przekazał informację otrzymaną od p. Z. Weremczuka, bardzo za nią 
dziękuje, a informacja ta zostanie zweryfikowana. Zgłosił też uwagę, że zabrakło tu 
miejskiego koordynatora ds. szczepień.  
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Radny p. Władysław Skwarka zapytał, jaki % dorosłej populacji został w Łodzi 
zaszczepiony.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że nie ma takiej informacji. Być może takimi danymi dysponuje wojewódzki koordynator 
szczepień.  
 
Na tym dyskusję zakończono.  
 
 
Ad pkt 6 - Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat realizacji 
szczepień w jednostkach podległych Miastu. 
 
 
Jak wyżej. 
 
 
Następnie przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poinformował, że do 
uczestników posiedzenia dołączył Radca Prawny UMŁ p. Łukasz Gajewski, który przedstawi 
radnym opinię prawną w sprawie projektów uchwał – druki od nr 108 do nr 113, które nie 
zawierają imion i nazwisk członków Rad Społecznych wybieranych przez Radę Miejską, czy 
są prawidłowe i mogą być procedowane przez Komisję Zdrowia.  
 
Radca Prawny UMŁ p. Łukasz Gajewski wyjaśnił że, w jego opinii tego rodzaju uchwały 
mogą być procedowane, zgodnie z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret drugie - wyboru 
przedstawicieli dokonuje Rada, a nie Komisja. Jeśli te osoby nie zostały zgłoszone przez 
Kluby na etapie opiniowania uchwały przez Komisję, to może ona zaopiniować uchwały bez 
tych nazwisk, może zostać to uzupełnione podczas procedowania punktu podczas sesji Rady 
Miejskiej. Jest to sytuacja zbliżona do komisji doraźnych, gdzie projekty uchwał również są 
opiniowane, najczęściej nie zawierają one nazwisk, które są uzupełniane w toku zgłaszania na 
sesji przez Kluby, czy przez poszczególnych radnych do komisji. Dlatego uważa, iż te 
projekty mogą być przez Komisję zaopiniowane.  
 
Radny p W. Skwarka zapytał, czy Komisja opiniuje przedstawicieli zgłoszonych przez 
Prezydenta Miasta i Wojewodę? Przecież oni są zgłaszani ustawowo? Zapytał, co 
zaopiniować ma Rada Miejska, puste miejsca? Druk jest zgodny z prawem ale nie ma materii, 
co do której Komisja mogłaby podjąć decyzję i zaopiniować. Dodał, że wyłączy się  
z głosowania. 
 
Radca Prawny UMŁ p. Łukasz Gajewski wyjaśnił że, Komisja nie opiniuje przedstawicieli 
ale projekt uchwały. Powołanie przedstawicieli Rady Społecznej należy do Rady Miejskiej, 
nie do Komisji, dlatego podtrzymuje opinię, że Komisja może zaopiniować projekty uchwał 
w takiej formie. Decyzja co do tego, czy zaopiniuje projekt, czy odeśle do Wydziału zależy 
oczywiście do Komisji.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos wyjaśnił, 
że w poprzednich latach w projektach uchwał umieszczone były nazwiska kandydatów, 
ponieważ wcześniej lista kandydatów zgłoszonych przez Radę Miejską przekazywana była do 
Wydziału Zdrowia. W omawianym przypadku, do tej pory taka lista nie trafiła do Wydziału 
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Zdrowia. Dlatego też projekt uchwały został przygotowany w obecnej formie i przekazany 
pod obrady Rady Miejskiej.  
 
Radny p. Radosław Marzec wyjaśnił, że jest po rozmowie z przewodniczącym Rady 
Miejskiej, który wyjaśnił, że prośbę o przekazanie listy kandydatów do Rad Społecznych 
otrzymał chwilę przed Świętami Wielkiej Nocy. Dlatego też lista nie została przygotowana. 
Sprawa przekazania do przewodniczących Klubów Radnych informacji o konieczności 
wyznaczenia kandydatów do Rad Społecznych będzie zgłoszona dziś, podczas Konwentu. 
Dlatego zasadnym jest zdjęcie punktów z porządku posiedzenia. Zgłosił wniosek formalny  
o zdjęcie punktów z porządku obrad Komisji. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos dodał, że 
po zgłoszeniu kandydatów przez Radę Miejską, projekty uchwał w formie autopoprawki 
zostaną o te nazwiska uzupełnione. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał wniosek pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy 3 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
 
Przewodniczący Komisji przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Komisji 
p. Michałowi Olejniczakowi.  
 
 
Ad pkt 7 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia „Wieloletniego 
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 lata 2021-2023” – druk nr 100/2021. 

 
 
Biuro Aktywno ści Miejskiej p. Agata Burli ńska omówiła 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 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 8 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Miejskiego Centrum Medycznego 
„Polesie” w Łodzi na lata 2020-2021” – druk nr 114/2021. 

 
 
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. 
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o działania planowane na 2020 rok, zgodnie  
z tytułem projektu uchwały. Podkreślił, że projekt uchwały zostaje przedstawiony radnym  
w 2021 roku.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos wyjaśnił, 
że program obejmuje lata naprawcze 2020-2021. Działania na rok 2020 zostały opisane na 
stronie nr 40 programu naprawczego. 
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, jak kierownik jednostki w celu realizacji programu 
naprawczego zamierza powrócić do roku 2020.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos wyjaśnił, 
że program działań naprawczych został przekazany do Wydziału pod koniec roku 2020.  
 
Radny p. Władysław Skwarka skrytykował fakt, że Rada Miejska ma zaopiniować program, 
który zakłada powrót do 2020 roku.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos dodał, że 
podobna sytuacja nastąpi w tym roku, ponieważ do lipca zatwierdzane będą sprawozdania 
podmiotów leczniczych za 2020 rok. We wrześniu i w październiku br. do Wydziału zostanie 
ponownie przekazany program naprawczy za 2020 rok, w którym podmiot ponownie 
wygenerował stratę i konieczna będzie aktualizacja programu naprawczego. 
 
Radny p. Władysław Skwarka zaproponował w tytule uchwały umieścić jedynie rok 2021, 
gdyż w tym to roku będą możliwe do podjęcia konkretne działania naprawcze. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos wyjaśnił, 
że dokument wytworzony przez kierownika jednostki zawiera działania planowane  
i wykonane w 2020 roku oraz działania planowane na 2021 rok.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy 2 głosach „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos dodał,  
że w najbliższym czasie pod obrady Rady Miejskiej trafi program naprawczy MCM  
im. dr. Jonschera – będący obecnie w legislacji, gdyż tam również w 2019 roku 
wygenerowana została strata finansowa. Program naprawczy będzie obejmował lata 2020-
2021.  
 
Radny p. Władysław Skwarka ponownie skrytykował sytuację, kiedy Rada Miejska 
akceptować ma to, kto coś już zrobił bez jej zgody. 
 
 
Ad pkt 9 - Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 
rok 2020 - druk nr 95/2021. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił 
sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad pkt 10 - Program wspierania rodziny w Łodzi na lata 2018-2020 – sprawozdanie za 
2020 rok – druk nr 96/2021. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad pkt 13 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Wiceprzewodniczący 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. 
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- Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi w 2020 r. - raport Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
 
 
Spraw nie zgłoszono. 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


