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DPr-BRM-II.0012.19.8.2021 

Protokół nr 40/VI/2021 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 30 czerwca 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 radnych  

nieobecnych  -   0 radnych  

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 39/VI/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  

i zapobiegania epidemii COVID-19. 

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

w jednostkach podległych Miastu. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Następnie Wiceprzewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie 

„Zdrowe Miasta” Światowej Organizacji Zdrowia - druk nr 211/2021. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia  

z Gminą Nowosolna w sprawie kierowania do środowiskowych domów 

samopomocy - druk nr 214/2021. 

3. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu działań  na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2020r.  

- druk nr 210/2021. 

 

Wiceprzewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

 

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 39/VI/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  

i zapobiegania epidemii COVID-19. 

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

w jednostkach podległych Miastu. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi  

w programie „Zdrowe Miasta” Światowej Organizacji Zdrowia  

- druk nr 211/2021. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia  

z Gminą Nowosolna w sprawie kierowania do środowiskowych domów 

samopomocy - druk nr 214/2021. 

8. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu działań  na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2020r.  

- druk nr 210/2021. 
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Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  

Wiceprzewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 39/VI/2021 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 - 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 

stabilna. W miejskich domach pomocy społecznej obecnie 1 osoba jest zakażona, przebywa  

w szpitalu. Szczepienia są realizowane Zaszczepiono I dawką ponad 85%, drugą dawką 

ponad 80%. Wśród pracowników I dawką zaszczepiono ponad 69%, II dawką ponad 67%.  

Pracownicy miejskich placówek ochrony zdrowia również w większości są zaszczepieni.  

Według danych ministerstwa zdrowia w Łodzi zaszczepiono I dawką 54% mieszkańców, II 

dawką 42%. Z populacji 12+ tj. osób, które mogą się szczepić, to I dawka zaszczepiono 60%, 

II dawką 47%. W grupach wiekowych:  

12-19 lat – 30% wyszczepionych 

20-39 lat – 49% wyszczepionych 

40-59 lat – 59% wyszczepionych 

60-69 lat – 68% wyszczepionych 

70+ lat – 82% wyszczepionych 

Pozostały szczepienia w szkołach. Obecnie zostało zaszczepionych 30% osób.  

Niestety bardzo mocno spadło zainteresowanie programem szczepień – zarówno w punktach 

powszechnych, jak i populacyjnych.  

Z powodu braku chętnych na Polesiu będzie funkcjonował jeden punkt szczepień. 

Prowadzone są działania informacyjno-promocyjne. W najbliższą sobotę odbędzie się piknik 
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na ul. Piotrkowskiej, gdzie również będzie można się zaszczepić - jednodawkową 

szczepionką Johnson & Johnson. Nie ma problemu z dostępnością do szczepionek, ale 

chętnych nie ma wielu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 

Sidorowicz zapytała gdzie odbędzie się piknik i będzie można zaszczepić się jednodawkową 

szczepionką oraz o przypadki w Łodzi odmiany Delta - czy już występują.  

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

że w najbliższą sobotę – od godz. 12 do 20 w pasażu Schillera odbędzie się piknik i będzie 

można się zaszczepić. Jeśli chodzi wariant Delta nie ma informacji, że jest w Łodzi, ale może 

okazać się, że już jest obecny, bo bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego tak ważne są 

szczepienia.  

 

Ad pkt 4 - 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.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

 

Ad pkt 5 - 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. 

- odpowiedź MOPS na pismo Banku Żywności w Łodzi, z prośbą o zwiększenie kwoty 

dotacji na realizację zadania „Prowadzenie Banku Żywności” 

 – do wiadomości Komisji 

 

Spraw nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 6 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie 

„Zdrowe Miasta” Światowej Organizacji Zdrowia - druk nr 211/2021. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą 

Nowosolna w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy  

- druk nr 214/2021. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski omówił 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 8 - Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego programu działań  na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2020r. 

 - druk nr 210/2021. 

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Katarzyna Tręda-Pisera omówiła sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak zapytał, czy w realizacji projektu 

uczestniczą wolontariusze – studenci.  
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Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Katarzyna Tręda-Pisera wyjaśniła, że Biuro 

Rzecznika Osób Niepełnosprawnych jest miejscem, gdzie osoby z niepełnosprawnościami 

odbywają staże, w tym studenci.  

 

Ad pkt 9 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 215/2021. 

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

z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 8 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

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

– druk nr 216/2021. 

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

z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

O możliwość zabrania głosu poprosiła p. Zofia Sidorowicz. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak udzielił jej głosu. 



7 

 

Miejska Rada Seniorów, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Zofia 

Sidorowicz powiedziała, że na otwarcie dziennego domu pobytu przy ul. Tuwima 33 nie 

zaproszono Miejskiej Rady Seniorów, o co bardzo prosi w przyszłości. Następnie 

powiedziała, że otrzymała alarmujące telefony z dziennego domu pobytu przy ul. Rojnej 18, 

w których zgłoszono, że na czas urlopów będzie on zamknięty. W tym domu przebywa chora 

psychicznie samotna kobieta poruszająca się na wózku, a jej matka przebywa obecnie  

w szpitalu. Zapytała o pomoc dla tej kobiety. Następnie wyjaśniła, że zgłosiła dwie sprawy do 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – tj. projekt Złota Rączka dla Seniora oraz sprawy 

przekształcenie na dom seniora pałacyku po ZBOWiD przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. 

Zwróciła się z prośbą do radnych o wsparcie tych postulatów.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że Komisja zajmie się 

zgłoszonymi sprawami na kolejnych posiedzeniach.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

wyjaśniła, że brak zaproszenia dla Miejskiej Rady Seniorów spowodowany był panującą 

wciąż pandemią. Zapewniła, że zapewni wspólne spotkanie w ww. domu dziennego pobytu, 

tak aby Miejska Rada Seniorów mogła zobaczyć to miejsce. Zapewniła też, że podopieczna 

domu przy ul. Rojnej 18 otrzyma niezbędną pomoc. Wyjaśniła, że kiedy pracownicy domu 

dziennego pobytu wykorzystują swoje urlopy, dom zamykany jest na trzy tygodnie. W tym 

czasie opiekę nad jego podopiecznymi przejmuje sąsiednia placówka.  

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zapytał o otwarcie 

hospicjum przy ul. Pojezierskiej.  

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

odpowiedział, że za budynek hospicjum, jego remont i prowadzenie odpowiada 

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie. Obecnie budynek wyposażany jest w sprzęt medyczny. 

Urząd Miasta Łodzi nie ma uprawnień do kontrolowania w tym zakresie podmiotu 

prywatnego.  

Następnie poinformował, że do projektów uchwał dotyczących powołania Rad Społecznych 

w Miejskich Centrach Medycznych zostały przygotowane autopoprawki wskazujące składy 

osobowe. Stosowne dokumenty zostaną przekazane do Biura Rady Miejskiej niezwłocznie. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zgłosił wniosek, że w celu 

zaopiniowania ww. autopoprawek do projektów uchwał Komisja będzie kontynuowała 

dzisiejsze posiedzenie 2 lipca o godz. 9.00. 

 

Radni przyjęli wniosek przez aklamację.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz ogłosił przerwę w posiedzeniu do  

2 lipca br., godz. 9.00. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska        Sebastian Bohuszewicz 

 

 


