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DPr-BRM-II.0012.19.9.2021 

Protokół nr 41/VIII/2021 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 23 sierpnia 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 40/VI/2021 i protokołu nr 40/VII/2021 posiedzenia 

Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie - druk nr 233/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 

na lata 2021-2050 – druk nr 234/2021. 

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. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 
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IV. 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.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 40/VI/2021 i protokołu nr 40/VII/2021 posiedzenia 

Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie - druk nr 233/2021. 

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. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 

2021-2050 – druk nr 234/2021. 
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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 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zgłosił wniosek formalny o łączne 

omówienie punktu nr 5 i punktu nr 6  .  

 

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

 

Ad pkt 5 - Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat zwalczania  

i zapobiegania epidemii COVID-19. 

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

że w tym momencie nie ma aktywnych ognisk zakażenia COVID-19. Jedna osoba chora, 

mieszkająca dotychczas w domu pomocy społecznej, przebywa obecnie w szpitalu. Dom 

pomocy społecznej objęty został opieką Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W pozostałych 

placówkach brak jest ognisk choroby. Jeśli chodzi o program szczepień, to jego dynamika 

mocno spadła. W Łodzi II dawką zaszczepionych zostało 56% osób, w województwie 

łódzkim 49%, w Polsce 47%. W domach pomocy społecznej w pełni zaszczepionych zostało 

87,7% mieszkańców, 70% pracowników. Program szczepień jest nadal realizowany. Należało 

jednak ograniczyć funkcjonowanie punktów szczepień ze względu na spadek zainteresowania 

szczepieniami. Wydział Zdrowia organizuje akcje promocyjne dotyczące szczepień np. 

pikniki, w trakcie których zachęca się do szczepień i wykonuje szczepienia. Takie dodatkowe 

działania spowodowały zaszczepienie 3 tyś. osób. Natomiast od początku września odbywać 

będą się spotkanie dotyczące szczepień dzieci w szkołach, aby ocenić zainteresowanie 
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rodziców tymi szczepieniami. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych planuje realizować 

szczepienia dzieci przez miejskie jednostki ochrony zdrowia.  

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał o opinię Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w sprawie sesji Rady Miejskiej – czy będą odbywać się stacjonarnie, czy jak dotąd – zdalnie.  

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

odpowiedział, że najbliższa sesja odbędzie się w formie zdalnej, a jak kolejne sesje, tego 

jeszcze nie wie.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że nie zna decyzji Sanepidu  

w tej sprawie. Kiedy to ustali, poinformuje radnych.  

 

Ad pkt 6 - Informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na temat realizacji 

szczepień w jednostkach podległych Miastu. 

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

jak wyżej. 

 

Ad pkt 7 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z trudną sytuacją finansową 

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera rozważa zwołanie posiedzenia 

Komisji Zdrowia w tej sprawie. Jednocześnie pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem 

szpitala. Wyjaśnił, że trudna sytuacja MCM im. dr. Karola Jonschera wynika z faktu 

uchylenia art. 59 ust 2 ustawy o działalności leczniczej, który pozwalał podmiotowi 

stanowiącemu pokryć stratę finansową jednostki. Obecnie strata wynosi 8,5 mln zł, ponadto 

wystąpiły nadwykonania za 2020 i 2021 r.  

Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił przeliczenia ryczałtu, czyli podwyższenia środków na 

2021 r. z uwagi na wykonanie planu w całości. Z tego względu sytuacja finansowa szpitala 

jest bardzo trudna, szpital nie płaci swoim dostawcom, albo płaci z opóźnieniem, albo nie  

w całości.  

Trwają konsultacje pomiędzy Wydziałem Zdrowia a szpitalem na temat możliwych 

scenariuszy rozwiązań. Dalsze decyzje zależą od stanowiska i propozycji Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz ewentualnie ministerstwa zdrowia. 

 

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska        Sebastian Bohuszewicz 


