
1 

 

DPr-BRM-II.0012.19.7.2021 

Protokół nr 39/VI/2021 

 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 16 czerwca 2021 r.  

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

 

 

stan Komisji   -   8 radnych  

 

obecnych   -   6 radnych  

 

nieobecnych  -   2 radnych  

     tj. p. Bogusław Hubert 

         p. Radosław Marzec 

 

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 37/V/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 38/V/2021 posiedzenia Komisji. 

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 204/2021. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata  

2021-2050 - druk nr 205/2021. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. „Furtka do aktywizacji” 

 – druk nr 198/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na 

realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 203/2021. 

 

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

 

 

Proponowany porządek po zmianach: 

 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 37/V/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 38/V/2021 posiedzenia Komisji. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

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

- druk nr 204/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata  

2021-2050 - druk nr 205/2021. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. „Furtka do aktywizacji”  

– druk nr 198/2021. 



3 

 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację 

zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  

w Łodzi - druk nr 203/2021. 

8. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  

i zapobiegania epidemii COVID-19. 

9. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat realizacji szczepień  

w jednostkach podległych Miastu. 

10. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  

 

 

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

 

Prowadzenie obrad, na prośbę przewodniczącego Komisji, przejął wiceprzewodniczący 

Komisji p. Michał Olejniczak. 

 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 37/V/2021 posiedzenia Komisji. 

 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

 

Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu nr 38/V/2021 posiedzenia Komisji. 

 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
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Prowadzenie obrad, na prośbę wiceprzewodniczącego Komisji p. Michała Olejniczaka, 

przejęła wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk. 

 

 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

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

- druk nr 204/2021. 

 

 

Dyrektor Wydziału Budżetu 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.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 5 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata  

2021-2050 - druk nr 205/2021. 

 

 

Dyrektor Wydziału Budżetu 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.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 6 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. „Furtka do aktywizacji”  

– druk nr 198/2021. 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski omówił projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, jakiej grupy osób dotyczy 

projekt. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski odpowiedział, że pracownicy 

socjalni wskazują swoim podopiecznym, osobom poza rynkiem pracy i takim, które nigdy lub 

bardzo dawno nie pracowały - możliwość skorzystania z projektu. Chodzi o przywrócenie  

u tych osób zdolności do podjęcia zatrudnienia.  

 

Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, dlaczego radni mają głosować nad projektem  

z 16 czerwca, choć według projektu uchwały realizacja projektu pn. „Furtka do aktywizacji” 

odbywać się ma od 1 czerwca.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski wyjaśnił, że dla podpisania umowy 

dającej możliwość przystąpienia do realizacji projektu potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej, 

dlatego projekt nie jest jeszcze realizowany. W momencie składania projektu do oceny, a było 

to kilka miesięcy temu, prawie rok - potrzeba było określić czas realizacji projektu i określono 

go na 1 czerwca 2021 r. Nie oznacza to, że projekt jest już realizowany. Będzie realizowany 

od momentu, kiedy zostanie zawarta umowa na jego dofinansowanie.  

 

Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, dlaczego projekt nie został skierowany do Komisji 

w maju br.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski wyjaśnił, że w maju nie było 

jeszcze wiadomo, czy przyznana została dotacja na realizację tego projektu.  

 

Radny p. Władysław Skwarka zaproponował zmienić termin realizacji projektu w drodze 

autopoprawki – na 1 lipca br. – żeby nie działać wstecz.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski wyjaśnił, że nie można zmienić 

terminu, gdyż we wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonym do urzędu pracy podany 

został właśnie ten termin. Teraz nie można go już zmienić.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, kiedy Wojewódzki Urząd 

Pracy rozstrzygnął konkurs.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski odpowiedział, że 7 maja br., 

 a 20 maja br. wpłynęła zgoda od Skarbnika Miasta na przygotowanie projektu uchwały. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

 

Ad pkt 7 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadań w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  

- druk nr 203/2021. 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi p. Krzysztof Barański 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 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 8 – 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 miejskich placówkach ochrony zdrowia pod względem liczby zakażeń jest 
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unormowana, przypadków nie ma wile. W miejskich domach pomocy społecznej obecnie  

1 osoba jest zakażona, przebywa w szpitalu. Proces szczepień trwa, działają populacyjne 

punkty szczepień i powszechne punkty szczepień. Zaszczepiono w punktach powszechnych  

I dawką ponad 29 tyś. osób, drugą dawką ponad 15 tyś. osób. W punktach populacyjnych 

ponad 20 tyś. osób I dawką i ponad 14 tyś. osób II dawką. Poziom wyszczepialności  

w miejskich placówkach ochrony zdrowia to ok. 66% I dawką i blisko 66% II dawką.  

W Miejskim Zespole Żłobków 47% osób jest zaszczepionych. W miejskich domach pomocy 

społecznej 68% osób zaszczepiono I dawką, 61% II dawką. Jeśli chodzi o mieszkańców 

Łodzi, to blisko 84% osób zaszczepiono I dawką i 78% II dawką. Według danych rządowych 

na terenie miasta Łodzi zaszczepiono II dawką 42% populacji, ogółem wykonano 648 tyś. 

szczepień. Dla województwa łódzkiego II dawką zaszczepiono 29% populacji, w całej Polsce 

ok. 30% populacji.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Radny p. Władysław Skwarka zapytał o dane dotyczące szczepień nauczycieli.  

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że posiada jedynie fragmentaryczne dane z Wydziału Edukacji UMŁ – 1396 

pracowników oświaty zaszczepiono I dawką, co stanowi 13,4% wszystkich pracowników. 

Dane oparte są na danych z miejskich punktów szczepień.  

 

 

Ad pkt 9 - 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, 

jak wyżej. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, czy zaobserwowano spadek zainteresowania 

szczepieniami.  

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

potwierdził spadek zainteresowania szczepieniami. Dodał, że w dyspozycji punktów 

szczepień jest w tym tygodniu ok. 9 000 szczepionek. Zaapelował do Miejskiej Rady 

Seniorów o nakłanianie do szczepień. Zapewnił, że Wydział Zdrowia również będzie 

prowadził działania w tym kierunku.  

 

Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o charakter podejmowanych działań promocyjnych.  

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że są to głównie działania informacyjne, takie jak: 

- gazeta miejska 
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- tytka seniora 

- fora i strony internetowe 

- kontakt z pacjentami 60+ z placówek ochrony zdrowia dysponującymi punktami szczepień 

- informator szczepienny. 

 

Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o szczepienia dzieci w domach dziecka. 

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że zaszczepiony został personel. 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski dodał, 

że szczepione są te dzieci, których opiekun prawny wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że przy braku zgody opiekuna 

prawnego niezbędna jest zgoda sądu.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski dodał, 

że szczepione są te dzieci, których opiekun prawny wyraził zgodę. Od poniedziałku będzie 

prowadzona rejestracja zaszczepionych dzieci.  

 

Radna p. Agnieszka Wieteska zwróciła się z prośbą o informację na swojego maila 

odnośnie danych, jakie uda się zgromadzić w tej kwestii.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, co kiedy występuje 

nadwyżka szczepionek, w stosunku do liczby osób zainteresowanych szczepieniem. 

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że konsekwentnie zmniejsza się zapotrzebowanie na dostawy szczepionek. Na 

szczęście szczepionki mają swój termin przydatności i są sukcesywnie zużywane, 

jednocześnie zmniejsza się zamówienia na dostawy szczepionek.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że tę część szczepionek, które 

nie zostały po rozmrożeniu użyte, należy zutylizować. Szczepionki już raz wydane nie mogą 

być zwrócone.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy placówki ochrony 

zdrowia mają dostęp do informacji czy pacjenci danego podmiotu leczniczego są już 

zaszczepieni, co pozwala skontaktować się z osobami niezaszczepionymi.  

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 

że do rejestracji szczepień służy odrębny system. Nie jest on kompatybilny z systemami  

w placówkach ochrony zdrowia. Przydatne byłoby, gdyby przychodnie mogły korzystać ze 

wszystkich dostępnych baz danych w związku z promocją szczepień. Nie ma do tego 

umocowania prawnego. Ustawodawca  w związku z RODO nie przewidział wykorzystania 

baz danych utworzonych w innym celu, do działań związanych z promocją szczepień. Nie ma 
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od tego wyjątków. Miejskie przychodnie mogą natomiast dzwonić w sprawie promocji 

szczepień do swoich zadeklarowanych pacjentów.  

 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział, że PUP w Łodzi dysponuje bazą obcokrajowców 

pracujących w Łodzi. Można za pośrednictwem pracodawców dotrzeć do tych osób z akcją 

szczepień. Zasugerował kontakt służb miejskich z dyrektorem PUP w tej kwestii.  

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk wyraził 

zaniepokojenie tym, że w ubiegłym roku szczepieniami przeciw grypie objęto w Łodzi tylko 

ok. 1000 osób. Zapytał, czy w tym roku działania w zakresie sczepień przeciw grypie będą 

bardziej radykalne i skuteczne.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że Miasto nie może 

samodzielnie zamawiać szczepionek. Takie zamówienia składa rząd Polski.  

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że program szczepień będzie kontynuowany. Podmioty lecznicze realizujące 

ten program zostały wyłonione wcześniej, tak aby mogły odpowiednio wcześniej dokonać 

zamówień szczepionek. Powinno to pozwolić na uniknięcie kłopotów z dostępnością 

szczepionek.  

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zasugerował, żeby 

podmioty lecznicze złożyły zamówienia na tyle wcześniej, żeby hurtownie przystosowały 

swoje zamówienia do zapotrzebowania na rynku. 

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

odpowiedział, że tak się właśnie dzieje. Wyjaśnił, że problem z dostępnością szczepionek  

w roku ubiegłym wynikał z wyjątkowego zainteresowania szczepionkami, których produkcja 

była utrzymana na dotychczasowym poziomie.  

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zapewnił, że Rada 

zachęca seniorów do szczepień przeciw grypie i przeciw COVID-19, ale brak szczepionek  

i fatalna organizacja akcji szczepień powoduje duże zniechęcenie.  

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 

że wspomniane problemy wynikały z braku szczepionek na rynku, z czym Wydział Zdrowia i 

Miasto nie miały nic wspólnego. Przypomniał, że narodowy program szczepień przewidywał 

30 szczepień tygodniowo, kiedy zainteresowanie szczepionkami przeciw COVID-19 było 

bardzo duże. To bardzo hamowało akcję szczepień. Jeszcze raz zaapelował o zachęcanie 

seniorów do szczepień, gdyż szczepionki są i można zaszczepić się od razu.  

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk powtórzył, że masa 

seniorów odeszła z punktów szczepień z powodu złej organizacji.  

 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 

powtórzył, że nie można było szczepić chętnych z powodu braku szczepionek. Ponadto 
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miejskie punkty szczepień wykonały gigantyczną pracę umawiając chętnych w innych 

punktach, żeby zaopatrzyć wszystkich chętnych w szczepionki.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że miejskie jednostki nie mogły 

samodzielnie kierować polityką szczepień. Musiały dostosować się do wytycznych NFZ  

i ministerstwa zdrowia.  

 

 

Ad pkt 10 - 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 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na 

pismo Komisji Zdrowia dotyczące poparcia działań Fundacji „Rodzić po Ludzku”, poprzez 

rozważenie możliwości powrotu do łódzkich szpitali porodów rodzinnych 

 

- pismo Banku Żywności w Łodzi, z prośba o zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadania 

„Prowadzenie Banku Żywności” – do wiadomości Komisji 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz za zgodą radnych zadeklarował 

przychylne stanowisko Komisji w tym względzie.  

 

 

Spraw nie zgłoszono. 

 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 

 

 


