
DPr-BRM-II.0012.19.12.2019 
Protokół nr 12/VIII/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 21 sierpnia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   8radnych  
 
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 protokołu nr 11/VII/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 301/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 302/2019. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
 
Radni przyj ęli porządek przez aklamację.  
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 11/VII/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 301/2019.  
 
 
Przewodniczący Komisji  zaproponował łączne omówienie projektów uchwał, druk  
nr 301/2019 oraz druk nr 302/2019.  
 
Radni przyj ęli wniosek jednogłośnie.  
 
Wydział Budżetu p. Marzena Hensel omówiła projekt uchwały nr 301/2019 wraz  
z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o kwotę 1 260 191 zł 
przeznaczoną na podwyżki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi – jak zostaną 
one rozdysponowane i czy zaspokoją roszczenia pracowników.  
 
Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan wyjaśniła, 
że nie będą to podwyżki wynikające z jakichkolwiek roszczeń pracowników, a wynikające  
z zapisów ponadzakładowego układu zbiorowego, w oparciu o który zatrudnieni są 
pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podwyżki wynikają z przeliczenia 
wskaźnika dotyczącego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zostaną one wypłacone 
dokładnie w taki sposób, jak wynika z przeliczeń tego wskaźnika w stosunku do wynagrodzeń 
zasadniczych pracowników tych placówek.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy planuje się zwiększenia 
środków na wynagrodzenia, w związku ze zgłaszanymi roszczeniami pracowników odnośnie 
podwyżek. W budżecie miasta widnieje rezerwa środków na podwyżki dla pracowników 
UMŁ i wszystkich jednostek miasta. Czy w tej rezerwie uwzględniony został MOPS  
w Łodzi?  
 
Wydział Budżetu p. Marzena Hensel wyjaśniła, że wspomniana rezerwa została rozwiązana 
przed końcem marca br. i środki zostały skierowane do MOPS – z uwzględnieniem podwyżek 
od 1 stycznia 2019 r., a nie od 1 kwietnia 2019 – jak w przypadku pozostałych pracowników.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał przedstawicieli MOPS, czy 
ww. podwyżki faktycznie miały miejsce.  
 
Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan 
odpowiedziała, że tak – w wys. 150 zł brutto średnio na etat, do wynagrodzenia zasadniczego.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał przedstawicieli MOPS, czy 
można spodziewać się dalszych roszczeń pracowniczych w tym zakresie.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział że można się spodziewać, że takie zgłoszenia będą ale już bez drastycznych 
protestów pracowników.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zasugerował, aby w projekcie budżetu na 2020 r. wziąć pod 
uwagę, że najniższe wynagrodzenie wynosiło będzie 2 450 zł – tj. o 200 zł więcej. Należałoby 
to przeliczyć, aby uniknąć zamieszania w ciągu roku.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się do przedstawicieli 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z prośbą o informację nt. programu „Przepis na 
zdrowie”.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że jest to nowe przedsięwzięcie i dotyczy zdrowia psychicznego. Realizacja 
programu jeszcze się nie rozpoczęła. Miasto Łódź jest jedynie partnerem programu. Umowa 
partnerska z wnioskującą firmą HRP została już podpisana. Następnie firma HRP 
podpisywała będzie umowę z Urzędem Marszałkowskim. Program zapowiada się ciekawie, 
obejmie szeroką grupę wiekową - łącznie 900 mieszkańców. Zajęcia realizowane będą przez  
4 lata – zajęcia psychologiczne zapobiegające odchodzeniu z ryku pracy głównie ze względu 
na wypalenie zawodowe, problemy nerwicowe itp. połączone z zajęciami aktywności 
fizycznej. Koszt projektu to ok. 1 800 000 zł.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 2 głosach„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 302/2019.  
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Wydział Budżetu p. Marzena Hensel omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Jak wyżej.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 2 głosach„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 4 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- odpowiedź na pismo Komisji w sprawie terminu utworzonego dostępu do rejestru sprawców 
przestępstw na tle seksualnym 
 
- stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lipca br. w sprawie 
likwidacji oddziałów internistycznych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola 
Jonschera 
 
- odpowiedź na pismo Komisji w sprawie tekstu jednolitego uchwały o utworzeniu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Przewodniczący Komisji  wyjaśnił, że tekst jednolity nie musi być utworzony. Nie jest to akt 
prawa miejscowego i odpowiednie przepisy nie znajdują tu zastosowania. 
 
- pismo Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie sytuacji okołoporodowej w Łodzi wraz  
z zaproszeniem do udziału w debacie dotyczącej poprawy tej sytuacji, która odbędzie się 25 
września br. w godz. 11.00-13.30, w Małej Sali Obrad UMŁ 
 
Przewodniczący Komisji  zachęcił wszystkich radnych do udziału.  
 
Radny p. Radosław Marzec zaproponował, aby na posiedzeniu Komisji pojawił się punkt 
dotyczący informacji w sprawie zlikwidowanych łóżek internistycznych w MCM im.  
dr K. Jonschera. Radny otrzymał informację, że zlikwidowanych zostało 70 łóżek, ponieważ 
ma tam powstać oddział opiekuńczy. Tego oddziału aktualnie nie ma. Radny chciałby 
uzyskać od dyrektora placówki informację, co do planów dalszego funkcjonowania.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że do uzgodnienia 
pozostawi, czy informację przedstawi dyrektor placówki, czy przedstawiciel Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.  
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Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zgłosił, iż Miejska 
Rada Seniorów jest zainteresowana tą sprawą i prosi o poinformowanie o terminie 
posiedzenia, aby móc w nim uczestniczyć.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że najbliższe posiedzenie 
Komisji ustalono na 11 września br. i miało być to posiedzenie wyjazdowe w Wydziale 
Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym sprawa 
zgłoszona przez radnego p. R. Marca zostanie omówiona w kolejnym najbliższym terminie.  
 
Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że jest przeciwny odkładaniu tej sprawy na 
dalsze posiedzenia. Sprawa jest istotna, zlikwidowano 70 łóżek internistycznych, ponieważ 
zakładano, iż zostanie tam zorganizowana opieka dla osób przewlekle chorych. Dlatego 
zasadne jest wyjaśnienie, jaki jest plan dalszych działań. Być może warto powrócić do 
poprzedniego rozwiązania i przywrócić ww. łóżka internistyczne.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że szpital im. dr K. Jonschera 
obecnie znajduje się w procedurze odwoławczej, dlatego też nie może teraz 
„zagospodarować” tych łóżek w inny sposób ze względu na istniejącą możliwość rekontroli. 
Przygotowywana jest również skarga do Sądu Administracyjnego dotycząca rozstrzygnięcia 
Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie. Miejskie Centrum Medyczne im.  
dr K. Jonschera rozważa powiadomienie prokuratury w związku z uchybieniami w trakcie 
postępowania konkursowego w NFZ. Dodał, że powrót oddziału internistycznego raczej nie 
jest możliwy, z uwagi na normy dotyczące zatrudniania pielęgniarek. Utrzymanie trzech 
oddziałów internistycznych nie będzie w szpitalu możliwe, gdyż zabraknie personelu 
pielęgniarskiego. Zgodnie z zeszłorocznymi przepisami uchwalonymi przez Ministerstwo 
Zdrowia oddział podlegał będzie obligatoryjnemu zamknięciu, kiedy tych norm 
pielęgniarskich nie będzie spełniał. Dlatego też zapadła decyzja, iż powiększony o dodatkowe 
łóżka zostanie oddział internistyczny przy ul. Milionowej, gdyż na trzy dotychczasowe 
oddziały internistyczne zabraknie pielęgniarek i wówczas zamknięte zostaną wszystkie trzy te 
oddziały. Dodał, że nie zwalniano personelu, wszystkie pielęgniarki zostały przesunięte na 
jeden oddział internistyczny, żeby utrzymać jego funkcjonowanie. Przypadków zamknięcia 
oddziałów internistycznych było ostatnio w województwie łódzkim wiele. Szpital im. 
Jonschera jest jednym z nielicznych, gdzie nie zamknięto żadnego oddziału z powodu braku 
pielęgniarek.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał, ile łóżek zostało utworzonych, po zlikwidowaniu 70 
łóżek internistycznych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że oddział internistyczny 
przy ul. Milionowej zwiększony został z 40 łóżek do 60 łóżek. Większość szpitali zmuszona 
była dokonać redukcji łóżek ze względu na wprowadzone normy.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zaproponowała odłożyć posiedzenie 
Komisji w Wydziale Pieczy Zastępczej 11 września br. Wyraziła nadzieję, że dyrektor MOPS 
nie będzie miał nic przeciwko temu, bo zrozumiałym jest że omawiany problem „jest palący”. 
Zaproponowała, aby termin 11 września br. przeznaczyć na posiedzenie Komisji poświęcone 
sytuacji w szpitalu im. dr K. Jonschera.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że ustali termin możliwego 
spotkania w sprawie dotyczącej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera,  
o czym zostaną radni powiadomieni.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 
 


