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DPr-BRM-II.0012.19.2.2022 

Protokół nr 47/II/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 2 lutego 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   9 radnych  

obecnych   -   9 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 45/XII/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 46/I/2022 posiedzenia Komisji. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia na 2022 rok. 

5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia za 2021 rok. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

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.  

Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 
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1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

- druk nr 29/2022. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi o nieuchwalanie projektu ustawy  

o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa do czasu zakończenia stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie do niego zmian 

wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały- druk BRM nr 16/2022. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie konieczności podjęcia 

pilnych prac legislacyjnych w zakresie wydania przez Ministra Zdrowia 

rozporządzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  

– druk nr 17/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie przyjęcia „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 rok 

2022” – druk nr 24/2022. 

Dalej poinformował, że proponuje dodatkowo wprowadzić pod obrady Komisji projekt 

uchwały pn. stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany zasad 

przyznawania świadczenia dodatkowego dla personelu medycznego – druk BRM  

nr 19/2022. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował wprowadzenie 

powyższych projektów do porządku obrad Komisji.  

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 45/XII/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 46/I/2022 posiedzenia Komisji. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia na 2022 rok. 

5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia za 2021 rok. 
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

- druk nr 29/2022. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi o nieuchwalanie projektu ustawy  

o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa do czasu zakończenia stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie do niego zmian 

wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały- druk BRM nr 16/2022. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie konieczności podjęcia 

pilnych prac legislacyjnych w zakresie wydania przez Ministra Zdrowia 

rozporządzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  

– druk nr 17/2022. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie przyjęcia „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 rok 

2022” – druk nr 24/2022. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany zasad przyznawania 

świadczenia dodatkowego dla personelu medycznego  

– druk BRM nr 19/2022. 

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

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

Sidorowicz zgłosiła propozycję włączenia do porządku obrad punktu dotyczącego sytuacji 

epidemiologicznej w mieście oraz tego, jak funkcjonują punkty apteczne, które pobierają 

wymazy od osób zgłaszających się. Ponadto zwróciła się z prośbą o umieszczenie wykazu 

tych aptek w bezpłatnej gazetce Lodz.pl. Dodała, że otrzymuje uwagi seniorów dotyczące 

składania wniosków o dodatek osłonowy, gdyż ograniczono liczbę punktów, gdzie można te 

wnioski składać.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował wprowadzenie tych 

punktów w pkt. Sprawy wniesione i wolne wnioski. Jednocześnie zwrócił się z prośbą  
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o wystosowania mailowego zapytania do Centrum Świadczeń Socjalnych w powyższej 

sprawie.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 45/XII/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 - Przyjęcie protokołu nr 46/I/2022 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 4 - Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia na 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz omówił plan pracy Komisji na 2022 

rok.  

Plan pracy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował pkt. 1. Planu pracy  

w następującym brzmieniu: Opiniowanie i proponowanie projektów uchwał Rady Miejskiej  

w Łodzi. 

Innych uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał plan pracy pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała plan pracy. 

 

Ad pkt 5 - Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przedstawił sprawozdanie z prac 

Komisji w 2021 roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

 

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

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

- druk nr 29/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Następnie przewodniczący Komisji wyjaśnił, że druk BRM nr 16/2022 oraz druk BRM  

nr 17/2022 omówi łącznie.  

 

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

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi o nieuchwalanie projektu ustawy  

o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa do czasu zakończenia stanu 
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epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie do niego zmian 

wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały- druk BRM nr 16/2022. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytania i dyskusja odbyły się po łącznym omówieniu projektów uchwał.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie konieczności podjęcia pilnych prac 

legislacyjnych w zakresie wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – druk nr 17/2022. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak 

zapytała, dlaczego ministerstwo zdrowia do tej pory nie wydało rozporządzenia.  

W dzisiejszych czasach, to szokujące. Nie zaopatrzono Sanepidu w odpowiednie narzędzia.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że substytuowano to  

w pewien sposób ustawami nadzwyczajnymi – z 2 marca 2020 r., czyli poszukiwano innych 

rozwiązań legislacyjnych. Model postepowania, jaki przyjęto to taki, że pod COVID-19 

będzie odrębna legislacja, osobne rozporządzenia. Można domniemywać, że podpięcie 

COVID-19 pod katalog chorób zakaźnych sugerowałoby, że mamy do czynienia ze stanem 

klęski żywiołowej. W tamtym czasie nie bardzo była wola do tego – czy polityczna, czy 

finansowa, bo stan klęski żywiołowej wiąże się z kwestią odszkodowań od Skarbu Państwa. 

Takie są jego przypuszczenia. Rozporządzenia tego nie ma od wielu, wielu lat. Projekt jego 

był przygotowany w 2014 r. i nie wszedł w życie. Dawałoby ono możliwość  

np. w gastronomii, zlecanie pracownikowi przez pracodawcę wykonanie odpowiedniego 
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testu. Upoważnienie do wydania rozporządzenia określone jest bardzo szeroko i z trudem 

mieści się w ramach konstytucyjnych – takie były głosy, jednakże równie szerokie delegacje 

zostały przyjęte w przypadku przyjęcia nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych, czy 

ustawy z 2 marca 2020 r. – czyli ten argument nie znajduje oparcia. Przepis jest stary i nie był 

do tej pory kwestionowany. Jest w Sejmie problem z większością dla poszczególnych 

rozwiązań. Być może istnieje możliwość wydania rozporządzenia w tym zakresie, chyba że 

minister zdrowia ma inny pogląd prawny na ten temat, a Rada Miejska powinna usłyszeć,  

z jakich to powodów minister tego rozporządzenia nie wydaje.  

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

Sidorowicz zapytała, na jakiej podstawie Sanepid, jeżeli nie ma rozporządzenia – kontroluje 

osoby, które są na kwarantannie. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że Sanepid ma do tego 

inne upoważnienie. Wynika to też z przepisów o chorobach zakaźnych. W omawianej sprawie 

nie chodzi o kontrolowanie osób na kwarantannie.  

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zapytał o przeszkody 

uniemożliwiające wykonywanie wymazów w przychodniach, gdzie znajdują się punkty 

szczepień.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że punkt wymazowy i punkt 

szczepień nie mogą znajdować się w tych samych pomieszczeniach – ze względów 

epidemiologicznych. Wykonywanie wymazów organizuje NFZ wg. takich kryteriów, jakie 

uznaje za zasadne. Są dwa różne rodzaje testów – test szybki, który daje wynik po 15 

minutach, to test antygenowy i nie jest on tak dokładny, jak test PCR wykonywany  

w punktach wymazowych. Jego wykonywanie trwa kilka, kilkanaście godzin i jest on o wiele 

bardziej czuły.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

w sprawie przyjęcia „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 rok 2022”  

– druk nr 24/2022. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi p. Łukasz Prykowski omówił projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany zasad przyznawania 

świadczenia dodatkowego dla personelu medycznego – druk BRM nr 19/2022. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak podkreślił, że jest to kolejny projekt 

uchwały, w którym wskazuje się na mankamenty szeroko pojętych ustaw przeciw COVID-19. 

Słusznie wykazuje, że nie można krzywdzić pracowników z pierwszej linii frontu walki  

z pandemią, czyli pracowników SOR. To oni w pierwszej kolejności ryzykują zakażenie,  

a nie maja odpowiednich środków, typu ubrania, rękawiczki. Apel wskazuje rozwiązania 

legislacyjne, aby pracownicy SOR nie byli dyskryminowani, ale nobilitowani za to, że walczą 

z COVID-19 na pierwszej linii frontu. Następnie zwrócił się do radnego p. Radosława Marca, 

aby wzniósł się ponad polityczne podziały i dostrzegł mankamenty obecnych ustaw  

i wzniecony legislacyjny pożar, który powoduje ogromny chaos i to, że wiele osób, które 

pracują w służbie zdrowia jest dyskryminowanych. Pokażmy, że jesteśmy w stanie przyjąć 

tego typu apele, a nie są one gołosłowne, ale wskazują faktyczne mankamenty obecnych 

ustaw – bez dogmatów i politycznych wycieczek. Zaapelował do radnych PiS, aby pokazali 

Radzie Miejskiej w Łodzi i innym, że radni potrafią ze sobą współpracować ponad 

politycznymi podziałami, mają jednolite stanowiska w tego typu apelach.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk podziękowała za przedstawione trzy 

apele - projekty uchwał. Dodała, że to bardzo miło pracować nad tak merytorycznymi 
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projektami uchwał, proponować rozwiązania, czy apelować w kwestiach bezsprzecznych  

i dotyczących wszystkich. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że Komisja Zdrowia, Rada 

Miejska nie ma w tym względzie bardzo wąskie kompetencji i może jedynie apelować. 

Natomiast nie ma tu polityki, pokazane są konkrety i fakty, które powinny zostać wzięte pod 

uwagę.  

Radna p. Katarzyna Wachowska zwróciła uwagę, że za chwilę może brakować osób do 

pracy na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, ze względu na zbyt wysokie ryzyko i to, że 

nie mogą liczyć na ochronę.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przyznał, że są problemy z obsadą 

personelu na SOR. Wyraził zdziwienie, że ministerstwo wycofało się z tak dobrego pomysłu, 

który powodował, że nie było problemu z obsadą SOR – kiedy płacono dodatek każdemu 

pracownikowi. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 11 - 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. 

- uchwała Rady Osiedla Zarzew z 29 września 2021 r. w sprawie apelu o zwiększenie liczby 

dostępnych miejsc dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Grota-

Roweckiego 30 

- odpowiedź MOPS do Rady Osiedla Zarzew 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o możliwość udzielenia 

informacji dotyczącej obecnej sytuacji epidemiologicznej w mieście.  

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

Sidorowicz zapytała, czy Komisja ma kompetencje w zakresie kontroli placówek służby 

zdrowia, w szczególności dyscypliny pracy personelu. Seniorzy - pacjenci nie raz czekają 

ponad godzinę i nie ma pana doktora, po prostu się spóźnia. Jeśli chodzi o SOR, to otrzymała 

informacje od dwóch seniorek, że czekały ponad 9 godzin na SOR w szpitalu  

im. M. Kopernika w Łodzi.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że obowiązuje obecnie nowy 

system, tzw. triage, tj. segregacja chorych wymagających pomocy, w zależności od ciężkości 

schorzenia, obowiązuje oznaczenie ich kolorami: 

- zielony, niebieski – nie jest to stan pilny 

- żółty – pomoc udzielona do dwóch godzin  

- pomarańczowy – stan poważny 

- czerwony – zagrożenie życia 

Długi czas oczekiwania wynika też z małej liczby personelu. Wyjaśnił, że szpital  

im. M. Kopernika podlega Urzędowi Marszałkowskiemu. Ponadto Komisja Zdrowia nie 

posiada uprawnień kontrolnych, kontrole przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.  

Dodał, że kontrola dyscypliny pracy pracowników należy do dyrektora przychodni. Wyjaśnił, 

że lekarzy jest bardzo mało, pracują lekarze na emeryturze i nie ma kto ich zastąpić.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że nie może podać aktualnych danych epidemiologicznych. Takiego punktu nie 

zawierał porządek posiedzenia Komisji Zdrowia. Dodała, że przygotuje taką krótką 

informację i prześle do Komisji Zdrowia oraz do Miejskiej Rady Seniorów.  

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

Sidorowicz zwróciła się z prośbą o opublikowanie listy aptek do których seniorzy mogą się 

zgłaszać w sprawie pobrania wymazu.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że nie jest to zadanie 

Miasta, tę działalność aptek organizuje Rząd. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

wyjaśniła, że jest to ogólnodostępna informacja i zapewne widnieje na stronie ministerstwa 

zdrowia. Zapewniła, że Wydział zbada te sprawę i informacja będzie dostępna również na 

stronie internetowej UMŁ. Dodała, że nie ma gwarancji, że apteki zawarte wykazie są 

przygotowane do pobierania wymazów.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała w wątpliwość sens 

udostępniania listy aptek umieszczonej na stronie ministerstwa zdrowia, gdyż jak sama się 

przekonała nie wszystkie one zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt i nie wszystkie 

pobierają wymazy. Będzie to wprowadzanie w błąd.  

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

Sidorowicz stwierdziła, że tak nie może być i ktoś powinien się tym zająć.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

powtórzyła, że ten projekt realizuje Rząd.  



11 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował, aby Wydział Zdrowia 

wystąpił do ministerstwa zdrowia z pismem, że wykaz aptek nie jest prawidłowy i prośbą  

o wykaz prawidłowy, aby podać go do wiadomości.  

Radny p. Bogusław Hubert wyraził opinię, że zdecydowanie na stronie internetowej UMŁ 

nie należy zamieszczać tej listy aptek, gdyż będzie to kolejna błędna informacja dla seniorów, 

a odium zła spadnie na Miasto. Wydział Zdrowia nie jest w stanie zweryfikować 

prawdziwości tych informacji. Natomiast zdecydowanie jest za tym, aby Wydział Zdrowia 

wystąpił do ministerstwa z zapytaniem i opisem sytuacji, jakie zgłosiła Miejska Rada 

Seniorów. Odpowiedź ministerstwa trzeba jak najbardziej umieścić na stronie UMŁ.  

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

Sidorowicz zaapelowała o uruchomienie dodatkowego punktu do składania wniosków  

o dodatek osłonowy.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że przygotowany 

zostanie mail do Centrum Świadczeń Socjalnych. Odpowiedź przekazana zostanie do 

Miejskiej Rady Seniorów i do wszystkich radnych.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska        Sebastian Bohuszewicz 

 


