
DPr-BRM-II.0012.19.14.2019 
Protokół nr 14/X/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 października 2019 r.  

 
 
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 protokołu nr 13/IX/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2019-2020  
– druk nr 334/2019. 

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.  
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 332/2019. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2019-20140 – druk nr 333/2019. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 13/IX/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019 wraz z autopoprawką.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2019-20140 – druk nr 333/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2019-2020  
– druk nr 334/2019. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 13/IX/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
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Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019 wraz  
z autopoprawką.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekty uchwał wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Autopoprawka do projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz autopoprawką. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2019-20140 – druk nr 333/2019.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały. 
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Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2019-2020  
– druk nr 334/2019. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o kwestię zabezpieczenia kadry 
lekarskiej do realizacji programu, wobec docierających informacji o panującej zapaści  
w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że podczas spotkań zespołu pracującego nad programem bardzo wyraźnie 
podkreślano problem z kadrami, zwłaszcza w placówkach publicznych – wykazała to również 
analiza SWOT – odpływ kadr z placówek publicznych do własnej działalności w zakresie 
psychologii i psychiatrii. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy niedobór kadry nie zagrozi 
przewidywanemu w programie zwiększeniu liczby łóżek na oddziałach psychiatrycznych. 
Czy w związku z niedoborem kadr łóżka nie będą likwidowane.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że nie jest to obszar działań Miasta. To jest podstawowy problem, że opieka 
psychiatryczna nie należy do placówek miejskich. Na początku prac nad programem 
zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia jasno 
określił, że nowych kontraktów w tym zakresie nie przewiduje.  
 
Radny p. Władysław Skwarka dodał, że sytuacja jest wręcz dramatyczna jeśli chodzi  
o psychiatrów dziecięcych specjalizujących się w orzekaniu o szczególnych chorobach jak 
autyzm, Zespół Retta – często z autyzmem mylony, choć nim nie jest –czy Zespół Aspergera.  
Zła diagnoza powoduje zastosowanie terapii, która pogłębia niepełnosprawność dziecka, 
zamiast stanowić dla niego pomoc. Warto zastanowić się, czy Miasto w swych działaniach nie 
powinno również zająć się zwiększeniem pomocy dla dzieci z takimi chorobami.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że w placówkach Miejskiego Zespołu Żłobków – we współpracy ze 
stowarzyszeniem Navicula, „rusza” program wykrywania chorób ze spectrum autyzmu. 
Przewiduje się za zgodą rodziców diagnozować pod kątem takich zaburzeń dzieci od 1,5 roku 
do 3 lat.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o dane ogólnego raportu 
dotyczącego zaburzeń, w którym wskazuje się  na zaburzenia najczęściej związane  
z używaniem substancji psychoaktywnych – alkoholu i narkotyków – odpowiednio 12,8%  
i 11,4%. Następnie wskazano, iż Łódź znajduje się w czołówce występowania takich 
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zaburzeń. Zapytał, jaki w Łodzi jest udział występowania takich zaburzeń w porównaniu  
z innymi miastami.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że problemem jest uzyskanie danych z innych miast (dane dotyczące miasta są 
dokładnie znane). Inne miasta zapewne prowadzą takie badania, choć ich wysoki koszt 
powoduje, że nie wszystkie. Natomiast jedynie Poznań prowadził podobne badanie.  
W związku z tym jedynie te badania można ze sobą porównać.  
 
Radny p. Władysław Skwarka dodał, że potrzebny jest płatnik, aby Miasto zdecydowało się 
na przeprowadzanie różnego rodzaju badań.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że warto wobec tego 
rozważyć skierowanie zapytania w tym zakresie do Narodowego Funduszu Zdrowia.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) umieszczone zostały w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, Komisja 
Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 
- odpowiedź na pismo Komisji w sprawie opracowania w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej standardów postępowania w przypadku zgłoszeń o przemocy wobec dzieci 
pozostających w pieczy zastępczej  
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy prace nad ww. procedura już się zakończyły i zaczęła 
ona funkcjonować. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski potwierdził. 
 
- zaproszenie Miejskiego Zespołu Żłobków do uczestniczenia w Ogólnopolskim Seminarium 
„Towarzyszenie dziecku w rozwoju” - VI spotkanie na temat „Wychowawca Małego Dziecka 
– ku profesjonalności” – organizowanego w dniach 24-25 października 2019, Duża Sala 
Obrad, ul. Piotrkowska 104 
 
Przewodniczący Komisji zachęcił wszystkich radnych do uczestniczenia.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec przypomniał o planowanym przez Komisję i jak dotąd nie 
zrealizowanym wyjazdowym posiedzeniu do szpitala im. Jonschera przy ul. Przyrodniczej.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że wyjazdowe 
posiedzenie Komisji odbędzie się po posiedzeniu Rady Społecznej szpitala im. Jonschera oraz 
po rozstrzygnięciu konkursu na opiekę długoterminową w ramach zakładu opiekuńczo-
leczniczego, który ma funkcjonować przy ul. Przyrodniczej. Szpital ponownie bierze udział  
w tym konkursie.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 


