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DPr-BRM-II.0012.19.6.2021 

Protokół nr 38/V/2021 

 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 26 maja 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. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 

2020 rok – druk nr 142/2021. 

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw 

Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r. – druk nr 143/2021.  

4. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  

w Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r. – druk nr 144/2021.  

5. Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 planu nadzoru nad działającymi na terenie 

Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi 

do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi – druk nr 145/2021.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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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 sprawozdania z realizacji programu działań na rzecz rodzin 

wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie  

od 1 czerwca 2020 roku do 15 maja 2021 roku - druk nr 146 /2021.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2019-2022 za rok 2020 - druk nr 147/2021. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020  

- druk nr 148/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 - druk nr 149/2021. 

 

Następnie poinformował, że w ostatniej chwili do Komisji wpłynęły projekty uchwał 

dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej za lata ubiegłe, od 2016 roku do 2018 roku– druki od nr 152/2021  

do nr 168/2021 – z prośbą o wprowadzenie pod obrady Komisji. 

Podobnie wpłynęły do Komisji projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian  

w WPF – druk nr 150/2021 i druk nr 151/2021.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował wprowadzenie 

powyższych projektów pod obrady Komisji.  

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

 

Proponowany porządek po zmianach: 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok  

– druk nr 150/2021. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050  

- druk nr 151/2021. 
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4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 

2020 rok – druk nr 142/2021. 

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw 

Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r. – druk nr 143/2021.  

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  

w Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r. – druk nr 144/2021.  

7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 planu nadzoru nad działającymi na terenie 

Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi 

do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi – druk nr 145/2021.  

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji programu działań na rzecz rodzin 

wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie  

od 1 czerwca 2020 roku do 15 maja 2021 roku - druk nr 146 /2021.  

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2019-2022 za rok 2020 - druk nr 147/2021. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020  

- druk nr 148/2021. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 - druk nr 149/2021. 

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 152/2021. 

13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała 

Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2016 - druk nr 153/2021. 

14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 154/2021. 

15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016  

- druk nr 155/2021. 
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16. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 156/2021. 

17. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 157/2021. 

18. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 158/2021. 

19. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała 

Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2017 - druk nr 159/2021. 

20. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 160/2021. 

21. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017  

- druk nr 161/2021. 

22. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 162/2021. 

23. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 163/2021. 

24. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2018 - druk nr 164/2021. 

25. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała 

Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2018 - druk nr 165/2021. 
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26. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, na podstawie raportu 

sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018 - druk nr 166/2021. 

27. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2018  

- druk nr 167/2021. 

28. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu 

sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018 - druk nr 168/2021. 

29. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2018 - druk nr 169/2021. 

30. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  

 

 

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

 

Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 

sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok  

– druk nr 150/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel omówiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o zmianę w zakresie 

przeniesienia kwoty 480 tys. zł z zadania- niepubliczne domy pomocy społecznej na zadanie 

– placówki opiekuńczo wychowawcze niepubliczne.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że jest to zmiana techniczna. Fundacja Happy Kids prowadzi merytoryczne 

obsługiwane przez MOPS niepubliczne domy dziecka. Przeniesienie dotyczy zabezpieczenia 

funkcjonowania niepublicznych domów dziecka, które prowadzi Fundacja Happy Kids, do 

sierpnia 2021 r. Opieka nad dziećmi uruchomiona została dopiero w tym roku, gdyż konkurs 

odbył się w roku ubiegłym i dopiero po wyłonieniu realizatora można starać się o zezwolenie 

Wojewody na prowadzenie domu. Środków na realizacje tego zadania w projekcie budżetu na 

2021 r.  nie było. Dalszą realizacje zadania zapewni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050  

- druk nr 151/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel 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 projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 4 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

za 2020 rok – druk nr 142/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

omówiła sprawozdanie oraz przedstawiła następującą prezentację.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  

 

Brak pytań. 

 

Brak głosów w dyskusji.  

 

 

Ad pkt 5 – Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian 

Przeciw Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r. – druk nr 143/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk powiedział, że  

w dramatycznej sytuacji pozostawiono seniorów w Łodzi. W ubiegłym roku sytuacja też była 

dramatyczna, bo szczepieniami objęto 3 tyś. osób. Zapytał, jak przeprowadzane są rozmowy  

z wykonawcami szczepień, czy uwzględnione są kary umowne. Podkreślił, że przez  

3 miesiące odwiedzał apteki, żeby zrealizować receptę na szczepienie. Okazało się, że  

w styczniu na drzwiach przychodni zauważył informację, że są szczepionki i został 

zaszczepiony. Określił to, jako skandaliczny bałagan. Zapytał, ile szczepionek zostało 

zmarnowanych przez to, że w niewłaściwym momencie, w niewłaściwym miejscu i bez 

informacji dla seniorów zostały one przekazane do realizacji. Jakie kroki zamierzają podjąć 

władze Miasta, żeby ta skandaliczna sytuacja nie pogarszała się z roku na rok.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że jako osoba 

uczestnicząca w realizacji programu szczepień może to wyjaśnić następująco. Wykonawcy, 

realizatorzy programu nie byli w stanie uzyskać z hurtowni farmaceutycznych oferty na 

dostawy szczepionek. Albo szczepionek nie było, albo dostawcy nie byli zainteresowani 

złożeniem oferty na dostawę szczepionek. Taka oferta winna zostać złożona, gdyż zakupu 

dokonuje się w ramach prawa zamówień publicznych i żaden MCM (Miejskie Centrum 

Medyczne) nie może w inny sposób dokonać zakupu szczepionek. Dostawcy nie byli również 

zainteresowani dokonaniem zakupu „z wolnej ręki”. Wynikało to z faktu, że szczepionek nie 

było, przyjechało ich za mało – to rząd dokonując planowania dostaw szczepionek na dany 

rok określa liczbę szczepionek potrzebnych na dany kraj. Po drugie, realizatorzy szczepień 

(MCM-y) przegrywały z prywatnymi pracodawcami, zwłaszcza z dużymi korporacjami, które 

szczepiły swoich pracowników i wykupywały szczepionki za dowolną cenę – dużo wyższą  

i bez żadnych procedur. Pytanie, czy w przyszłym roku również będzie tak duże 

zainteresowanie szczepionkami przeciw grypie. Pozostaje mieć nadzieję, że minister zdrowia 

„zakwotuje” wyższą kwotę na dostawy szczepionek. Zaznaczył, że określenie wysokości tych 

kwot dokonuje się dużo wcześniej i stąd mogło pojawić się niedoszacowanie, gdyż co roku 

zainteresowanie szczepionkami było wyższe – z powodu COViD-19.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka dodała, 

że żadne szczepionki z tych finansowanych przez Miasto, aczkolwiek nie kupowane przez 

Miasto - na pewno się nie zmarnowały. Szczepionki były kupowane bezpośrednio przez 

podmioty lecznicze, a finansowane przez Miasto na podstawie umowy. Na niedobór 

szczepionek Miasto absolutnie nie miało wpływu. Apteki i recepta na szczepienie nie mają 

nic wspólnego z o mawianym programem szczepień. Dotyczą rządowego przedsięwzięcia 

uruchomionego dla osób 75+ - bezpłatne szczepienia, gdzie na podstawie recepty tę 

szczepionkę można było kupić.  

W innych miastach : 

Gdańsk – konkurs II etapy, po I wyłoniono 3 realizatorów, 2 przychodnie wykonały 250 

szczepień. W II etapie nie wyłoniono realizatora, gdyż żaden się nie zgłosił.  

Katowice – w porównaniu do lat ubiegłych zmniejszono  budżet o 50%, do kwoty 100 tys. zł. 

Planowano zaszczepienie ok. 2 000 osób, program w trakcie realizacji. 

Kraków - plan na 6000 szczepień, brak informacji o wykonaniu. 

Olsztyn – brak programu, brak środków. 

Opole – zaplanowano 3000 szczepień, wykonano ok 2000. 

W tym roku, chcąc zniwelować element ryzyka, konkurs został już rozstrzygnięty – 

wyłoniono 10 realizatorów. Ceny są dużo wyższe. Zakontraktowano 4250 szczepionek.  

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk powiedział, że z ww. 

wypowiedzi wynika, że bardziej skuteczna jest droga zawierania umów z hurtowniami, a nie  

z wykonawcami.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że Miasto, Wydział nie jest podmiotem leczniczym i nie ma możliwości 

zakupu szczepionek. Nie ma warunków do ich przechowywania, a winny znajdować się one  

w rękach fachowych.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że nie można kupić 

szczepionki, kiedy hurtownia nie chce sprzedać. Problem polegał na tym, że dostawcy nie 

mieli czasu na wypełnianie wymaganych procedur, nie składali ofert, nie mieli na to czasu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, ile szczepień zrealizowano.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że 1018. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że rozumie 

zaniepokojenie przewodniczącego Rady Seniorów. W tej dyskusji daje się odczuć 

„niedasizm” – nie dało się bo minister zdrowia…. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że nie było produktu na rynku.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk kontynuowała i wyjaśniła, że 

mniejszemu miastu od Łodzi udało się zrealizować prawie 3000 szczepień w związku z tym, 

że zawarli umowy wieloletnie. Ten „niedasizm” wynika również z tego, że hurtownie nie 

chciały współpracować, że Miasto wyprzedzały w wyścigu o szczepionki prywatne firmy. 

Zaproponowała rozważenie skorzystania z narzędzi zastosowanych w innych miastach np. 

umowy wieloletnie, zwiększenie kwoty na zakup szczepionek, aby być bardziej 

konkurencyjnym na rynku szczepionek. Co do kwestii, że nie da się, bo nie mamy jak 

przechowywać szczepionek, to przed chwilą co tydzień odbywały się konferencje, że pełno 

jest punktów szczepień do przechowywania i realizacji szczepień w ramach COViD-19, gdzie 

szczepionki można przechowywać. Odnosi wrażenie, że rozmawia się o tym, jak strasznie się 

nie da, a radna wolałaby to przełamać i spróbować zaszczepić na grypę więcej osób, niż 1000 

osób w sezonie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że punkty szczepień 

prowadzone są przez podmioty lecznicze, gdzie można przechowywać szczepionki. Samo 

Miasto Łódź szczepionek przechowywać nie może.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powiedziała: Jesteśmy mistrzami  

w centralizacji przeróżnych rzeczy – domy kultury, domy dziecka. Więc jestem przekonana, 

że osoby które zajmują się wymyślaniem przeróżnych mechanizmów prawnych na 

centralizacje różnych instytucji są także w stanie przygotować jeden duży, scentralizowane 

zamówienie czy scentralizowany system zakupu takich szczepionek, a następnie 

przechowywania ich w podmiotach leczniczych.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że wolałby służby zdrowia 

nie centralizować.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że żeby zrobić wieloletnie zamówienie i rozstrzygnięcie, trzeba mieć to 

wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Problem też polega na rozstrzygnięciu 
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wieloletniego konkursu przy zmieniającej się cenie szczepionki. Rok ubiegły był również 

pierwszym rokiem realizacji nowego programu szczepień, bo poprzedni z racji formalnych 

nie mógł być dalej realizowany. Był pierwszym rokiem realizacji tego pięcioletniego 

programu, ale zabezpieczone środki wpisane do budżetu miasta dotyczyły tylko roku 2020. 

Stąd w 2021 roku konkurs przeprowadzony został wcześniej, bo środków nadal nie ma  

w WPF, a daje to większą możliwość ubiegania się o szczepionki przez podmioty lecznicze.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk bardzo podziękowała za wyjaśnienie  

i powiedziała: Jeżeli innym  miastom udaje się wykorzystanie takiego narzędzia 

wieloletniego, to jestem przekonana, że takiemu ambitnemu miastu, jakim jest Miasto Łódź, 

takie zadanie także mogłoby być realizowane. Jestem przekonana, że zarówno Rada Seniorów 

będzie wnioskowała za tym, żeby w budżecie na 2022 i kolejne lata w WPF kwoty na 

szczepienia przeciwko grypie zarezerwować i takie wieloletnie zamówienie przygotować. Ja 

także ze swojej strony deklaruję, że w czasie przygotowywania i zgłaszania poprawek do 

budżetu w listopadzie tego roku, na koniec roku jak będziemy konstruowali ten budżet, też 

taką poprawkę zaprezentuję i mam nadzieję, że radni Komisji Zdrowia będą przychylnie się 

jej przyglądać.  

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zaproponował 

rozważenie przechowywanie szczepionek w aptece przyszpitalnej szpitala miejskiego. Dalej 

zwrócił uwagę, że Miejska Rada Seniorów intensywnie od lata wnioskowała o zwiększenie 

kwoty na szczepienia seniorów przeciw grypie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że można byłoby tak zrobić, 

ale pod warunkiem, że MCM im. Jonschera wykonywałoby te szczepienia, bo apteka 

przyszpitalna świadczy usługi tylko i wyłącznie na rzecz szpitala. Nie może tego robić 

komercyjnie.  

 

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy dyrektor p. Iwona Iwanicka w ogóle rozważała 

stworzenie takiego wieloletniego programu.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że program jest wieloletni i radni uchwalili ten program w roku ubiegłym. 

Pozostaje kwestia wpisania go do WPF.  

 

Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że jeśli pojawi się taki wniosek ze strony 

Wydziału Zdrowia, to można sądzić, że wszyscy radni, nie tylko z Komisji Zdrowia poparliby 

taki wniosek. Zwrócił się z prośbą o rozważenie tej propozycji. Jest duża wola radnych, żeby 

poprzeć taki projekt i będzie to najlepsze rozwiązanie w celu zapewnienia odpowiedniej ilości 

szczepień, żeby zwiększać liczbę szczepień, gdyż w Łodzi liczba seniorów się zwiększa  

i należy zapewnić im możliwość zaszczepienia się.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

przedstawiła informację odnośnie kwot przeznaczanych na program szczepień, i tak: 

rok 2014 – 176 tyś. zł 

rok 2015 – 211 tyś. zł 

rok 2016 – 209 tyś. zł 

rok 2017 – 230 tyś. zł 

rok 2018 – 250 tyś. zł 
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rok 2019 – 221 tyś. zł 

rok 2020 – 327 tyś. zł 

rok 2021 – 350 tyś. zł 

Podsumowała, że kwota na szczepienia rośnie. Z wpisaniem programu do WPF nie jest łatwo, 

dobrze jeśli szczepienia są zagwarantowane, niemniej nie jest to działanie ciągłe.  

 

Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że kwota na szczepienia wzrasta minimalnie, tak, 

żeby zachować ten sam poziom szczepień, bo cena szczepionek też rośnie. Klub Prawa  

i Sprawiedliwości co roku w poprawkach do budżetu wpisuje zdecydowanie większą kwotę 

na ten program. Ale żeby zakupić więcej szczepionek warto też rozważyć podpisywanie 

wieloletnich umów z hurtowniami, żeby zabezpieczyć odpowiedni poziom szczepionek.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

podkreśliła, że w związku z nowym programem szczepień kwota na szczepienia w 2020 roku 

wzrosła o 100 tyś. zł uwzględniając rosnące potrzeby mieszkańców. Dodała, że dobrym 

uzupełnieniem programu miejskiego był wprowadzony program rządowy oferujący bezpłatne 

recepty dla osób 75+, a osoby od 65 roku do 75 roku życia obejmował ulgą na zakup 

szczepionki. Podkreśliła, że był dostęp do szczepionek nie tylko poprzez program miejski, ale 

też program rządowy, niestety utrudniony ze względu na brak szczepionek.  

 

Radny p. Bogusław Hubert zapytał o zalecenia WHO w sprawie szczepień przeciw grypie  

w kontekście szczepień przeciw COViD-19. Czy Wydział Zdrowia rozważał zapotrzebowanie 

na szczepionki przeciw grypie w kontekście szczepień przeciw COViD-19? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że Wydział to rozważał i nie zapomniał o tym aspekcie. Recenzorem i osobą 

nadzorującą program szczepień przeciwko grypie jest prof. Antczak z Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi. Wydział Zdrowia wystąpił o opracowanie zaleceń, jak szczepienie 

przeciwko grypie ma być zsynchronizowane ze szczepieniem przeciwko COVID -19. 

Wszystkie podmioty szczepiące będą znały te rekomendacje, a będzie ona w składzie pakietu 

szkoleniowego dla wszystkich realizatorów programu szczepień. Informacja będzie również 

dostępna dla wszystkich chcących się zaszczepić, nie objętych programem. 

 

Radny p. Bogusław Hubert dodał, że można obawiać się, iż zainteresowanie szczepieniami 

przeciw grypie może być mniejsze – z powodu niechęci, czy z powodu strachu przed 

szczepieniem dodatkową szczepionką.  

 

 

Ad pkt 6 – Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych w Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r.  

– druk nr 144/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie.  
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Brak głosów w dyskusji.  

 

 

Ad pkt 7 – Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 planu nadzoru nad działającymi na 

terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi 

do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi – druk nr 145/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o stwierdzone uchybienia.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wymieniła następującą liczbę uchybień w poszczególnych latach i placówkach: 

rok 2015 –8 w placówkach publicznych, 13w niepublicznych 

rok 2016 – 4 w placówkach publicznych, 16 w niepublicznych 

rok 2017 – 0 w placówkach publicznych, 9 w niepublicznych 

rok 2018 – 0 w placówkach publicznych, 30 w niepublicznych 

rok 2019 – 0 w placówkach publicznych, 20 w niepublicznych 

rok 2020 – 0 w placówkach publicznych, 15 w placówkach niepublicznych 

 

 

Ad pkt 8 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 

pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2020 roku do  

15 maja 2021 roku - druk nr 146 /2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Brak głosów w dyskusji.  

 

 

Ad pkt 9 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2019-2022 za rok 2020 - druk nr 147/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o ocenę programu  

w odniesieniu do poprzednich programów i w odniesieniu do poprzednich lat.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że rzeczy dzieją się niezależnie od tego, czy program jest, czy go nie ma. 

Program daje szeroki obraz wszystkiego, co w Łodzi się dzieje w ramach działań 

podejmowanych przez Miasto, czy we współpracy z Miastem. Program nie ma 

wyodrębnionych środków, część zadań realizowano w minimalnym zakresie w związku  

z COVID-19. Nie ma porównania do roku poprzedniego, gdyż jest to po raz pierwszy tak 

raportowany program.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o szanse powrotu do 

bezpośrednich kontaktów, co jest bardzo istotne . Według terapeutów telekontakt jest dalece 

niewystarczający.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że pomimo pandemii konkurs został ogłoszony, gdyż zawarto w nim element 

„wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – jest widoczna potrzeba w tym 

obszarze działań. Nabór ofert zakończył się przedwczoraj, obecnie oferty są otwierane. 

Zawierają one zadania, które przewidują wsparcie dzieci i młodzieży. Stanowi to pewne 

uzupełnienie ofert poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zapewniła o zamiarze 

poszerzenia oferty wsparcia dla najmłodszych.  

 

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz dodała, że przez czas pandemii, poza 

krótkim okresem ubiegłego roku pomiędzy marcem a majem, poradnie udzielały pomocy 

bezpośrednio. Odbywały się również porady on-line, jednakże te dzieci które wymagały 

szczególnego wsparcia były przyjmowane w poradniach. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to taką 

usługę również świadczą poradnie. Jak będzie to się toczyło dalej nie wiadomo, bo nie 

wiadomo jak będą funkcjonowały szkoły. Prawie każda szkoła przygotowuje się do 

wdrożenia małego programu adresowanego tylko i wyłącznie do uczniów tych szkół, co 

wynika oczywiście z diagnozy. Diagnoza w pełni dokona się na początku czerwca, kiedy 
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wszystkie dzieci powrócą do szkoły. Wydział Edukacji jest w trakcie przygotowywania oferty 

dla uczniów klas ósmych – krótkich wyjazdów do własnego ośrodka kolonijnego  

w Grotnikach, o charakterze wzmacniająco integrującym.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o przesłanie do 

Komisji informacji o pozyskanych wynikach pełnej diagnozy dotyczącej stanu uczniów  

i nauczycieli.  

 

 

Ad pkt 10 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020 - druk nr 148/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o wpływ pandemii COVID-19 

na zjawisko przemocy i doniesienia o tym, iż narasta zjawisko przemocy domowej.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że liczba założonych Niebieskich Kart w 2019 roku wynosiła 1537, w 2020 

roku – 1551. Wzrosła również liczba zawiadomień do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych o występowaniu w rodzinie problemu alkoholowego- ze 158  

w 2019 roku, do 354 w 2020 roku. Wzrosła liczba wniosków przekazanych do sądu, o wgląd 

w sytuację dziecka – 493 rok 2020, 393 rok 2019. Wzrosła również liczba przekazanych do 

prokuratury zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy  

w rodzinie – obecnie 475, było 292. Działania policji – wypełnione w miejscu interwencji  

Niebieskie Karty 1134 – w 2020, 1198 – 2019 rok. Pobyt w specjalistycznym ośrodku 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 – 103 osoby, w 2019 – 127 osób, ale 2017 

rok – 163 osoby. Nie został odnotowany wzrost zapotrzebowania na takie wsparcie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powiedział, że zastanawiąjące jest, iż 

dane nie pokazują tendencji, o której bardzo dużo piszą media – że nastąpił znaczny wzrost 

przemocy domowej. Może to wskazywać na ukryte, nie zgłaszane przypadki.  

 

 

Ad pkt 11 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 - druk nr 149/2021. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła sprawozdanie. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Brak głosów w dyskusji.  

 

 

Ad pkt 12 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 152/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Pytań nie głoszono. 

 

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 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 13 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała 

Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 

2016 - druk nr 153/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

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 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 14 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 154/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

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 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 15 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 155/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

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 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 16 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 156/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 17 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2016 - druk nr 157/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Brak głosów w dyskusji.  

 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 18 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 158/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 19 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała 

Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 

2017 - druk nr 159/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 20 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 160/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 21 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 161/2021. 
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 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 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 22 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 162/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 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 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 23 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2017 - druk nr 163/2021. 
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 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 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 24 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2018 - druk nr 164/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 25 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała 
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Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 

2018 - druk nr 165/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 26 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, na podstawie raportu sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za rok 2018 - druk nr 166/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 27 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
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o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, na podstawie 

raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018 - druk nr 167/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 28 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za rok 2018 - druk nr 168/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 



28 

 

Ad pkt 29 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 2018 - druk nr 169/2021. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos omówił 

projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 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 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 30 - 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 Zarządu Lokali Miejskich na kolejne pismo Komisji Zdrowia w sprawie 

mieszkań dla dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 

 

Radny p. Władysław Skwarka złożył wszystkim mamom życzenia z okazji ich święta.  

 

Do życzeń przyłączył się przewodniczący Komisji.  

 

Innych spraw nie zgłoszono. 

 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 

 


