
DPr-BRM-II.0012.19.9.2019 
Protokół nr 9/V/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 29 maja 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   9 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
 
nieobecnych  -   3 radnych  
     tj. p. Marta Grzeszczyk 
     tj. p. Bogusław Hubert 
     tj. p. Władysław Skwarka 
 
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 7/IV/2019 posiedzenia Komisji.  

2. Przyjęcie protokołu nr 8/V/2019 posiedzenia Komisji.  

3. Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi w 2018 r. - raport Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 

4. Sprawozdanie za 2018 rok z wykonania planów finansowych 6 samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Miasto Łódź. 

5. 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 Przewodniczący 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 projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 136/2019. 

2. 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 137/2019. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 136/2019. 

2. 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 137/2019. 

3. Przyjęcie protokołu nr 7/IV/2019 posiedzenia Komisji.  

4. Przyjęcie protokołu nr 8/V/2019 posiedzenia Komisji.  

5. Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi w 2018 r. - raport Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 

6. Sprawozdanie za 2018 rok z wykonania planów finansowych 6 samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Miasto Łódź. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 136/2019.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 



 3

 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 2 - 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 137/2019.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu nr 7/IV/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 4 – Przyjęcie protokołu nr 8/V/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 5 – Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi w 2018 r. - raport Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk omówiła 
raport w części merytorycznego zainteresowania Komisji.  
 
Raport w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz zapytał o obawy rodziców dotyczące tzw. 
szczepionek kombinowanych. Obawy dotyczą odczynu poszczepiennego. Rodzice wolą 
szczepionki pojedyncze. Czy jest możliwość dokonywania szczepień pojedynczych, na 
poszczególne choroby? 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk 
odpowiedziała, że przede wszystkim pojedyncze szczepionki muszą być dostępne. Nie ma 
pojedynczej szczepionki na odrę – zawsze występuje ona w kombinacji „odra-świnka-
różyczka”. Są też szczepionki poliwalentne - sześcio, czy pięcioskładnikowe. Nie są one tanie 
(500-700 zł), mogą sobie na nie pozwolić tylko dobrze sytuowani rodzice, ale szczepionki te 
zapewniają zabezpieczenie przy tylko jednym kłuciu. Rodzice mają też wątpliwości, czy przy 
wielu składnikach szczepionki te są skuteczne. Zapewniła, że szczepionki te są skuteczne. 
Jeżeli chodzi o odczyny poszczepienne, to w całym 2018 roku wystąpiło 8 odczynów 
poszczepiennych, w 2019 roku – do tego czasu wystąpiło  takich odczynów 4. Były to bardzo 
łagodne odczyny np. zaczerwienienie, grudka, stan podgorączkowy. Nie powinny być nawet 
zakwalifikowane do odczynów poszczepiennych, gdyż za takie uznaje się np. powłóczenie 
nóżką po szczepieniu dziecka na Polio. Kwalifikację, czy jest to odczyn poszczepienny, czy 
też nie dokonują lekarze pediatrzy.  
 
Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz zwrócił uwagę na brak obowiązku szczepień na 
Ukrainie. Zapytał o możliwość wprowadzenia szczepienia dla osób z Ukrainy studiujących  
w Polsce na kierunkach medycznych. Obecna sytuacja może stać się ryzykiem systemowym, 
gdyż tych studentów w Polsce jest coraz więcej.  
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk 
odpowiedziała, że na Ukrainie brakuje szczepionek i dlatego mieszkańcy Ukrainy nie 
szczepią się. Odnośnie rozwiązań systemowych zaproponowała, aby od osób kierowanych 
przez wyspecjalizowane firmy do pracy w Polsce wymagać albo badań dotyczących poziomu 
przeciwciał, albo szczepień. Kiedy sytuacja tego wymaga, takie osoby powinno się szczepić 
w Polsce. Ministerstwo Zdrowia powinno w tym względzie podjąć decyzję.  
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Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz przypomniał o sprawie płonącego wysypiska 
śmieci w Zgierzu, gdzie płonęły odpady medyczne i nie tylko. Zapytał, czy zostały wykonane 
przez Sanepid badania dotyczące zanieczyszczenia środowiska. Czy doszło do skażenia 
środowiska? Co mogło znaleźć się w glebie, powietrzu, wodzie itp.? 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk 
odpowiedziała, że wszelkie badania przeprowadzał Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Łodzi. Oczywiście do zanieczyszczenia środowiska doszło. Substancje 
powstałe w wyniku spalania opadły, osiadły, zostały przeniesione przez wiatr itd. W czasie 
tego pożaru Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna umieściła na stronie internetowej komunikat 
o zachowaniu ostrożności, nie otwieraniu okien, zwróceniu uwagi na płody rolne itd.  
 
Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz zapytał, jak wiele lat trzeba będzie zmagać się  
z konsekwencjami tego pożaru. Wyraził też konieczność przeprowadzenia badań 
fizykochemicznych na terenie Łodzi dla oceny skutków pożaru, kiedy badania wykonane 
przez WIOŚ okażą się niewystarczające.  
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk 
odpowiedziała, że wszystko zależy od wyników przeprowadzonych badań. Ustali to z WIOŚ  
i taką dodatkową informację przedstawi na sesji Rady Miejskiej 5 czerwca br., podczas 
prezentowania całości raportu wszystkim radnym.  
 
 
Ad pkt 6 – Sprawozdanie za 2018 rok z wykonania planów finansowych  
6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Łódź. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
omówił sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz zapytał, dlaczego w sprawozdaniu brak jest 
informacji dotyczących szpitala im. Rydygiera.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
wyjaśnił, że obowiązek sprawozdawania do jednostki samorządu terytorialnego, czyli 
podmiotowi tworzącemu mają tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, spółki 
nie. 
 
Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz zapytał, czy MCM Rydygier odnotował wynik 
ujemny, podobnie jak szpital im. Jonschera. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że tak – kwota ok. 2 000 500 zł. Sytuacja, która wpływa negatywnie na 
kondycje szpitali to jest wejście do sieci szpitali. Jest ona zauważalna od dłuższego czasu.  
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Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz zapytał, czy taka sytuacja jest wynikiem tylko 
wprowadzenia sieci szpitali.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że nie tylko. Istotne są też: sytuacja na rynku, wzrost cen usług, cen 
zatrudnienia, poziom wyceny świadczeń w kontraktach NFZ, który pozostawia wiele do 
życzenia. Dodał, że sytuacja ww. szpitali nie jest taka zła, natomiast w ogóle na rynku 
świadczeń zdrowotnych w opiece zamkniętej widoczne jest „tąpnięcie” finansowe.  
 
 
Ad pkt 3 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


