
DPr-BRM-II.0012.19.11.2019 
Protokół nr 11/VII/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 3 lipca 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 10/VI/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2018 rok - druk nr 161/2019. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018  
- druk nr 162/2019. 

4. Sprawozdanie z realizacji „Program profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych  
w Łodzi” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r.- druk nr 163/2019. 

5. Sprawozdanie z realizacji ”Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw 
Grypie” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r. - druk nr 164/2019. 

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakaŜeń HCV wśród 
mieszkańców miasta Łodzi” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r. 
- druk nr 165/2019. 



 2

7. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych  
pn. „Łódzka Karta DuŜej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 
2019 r. - druk nr 166/2019. 

8. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program 
profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” finansowanego z budŜetu 
miasta Łodzi w 2018 r. - druk nr 167/2019. 

9. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. planu nadzoru nad działającymi na terenie 
Miasta Łodzi Ŝłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi 
do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi - druk nr 168/2019. 

10. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014 - 2020” w 2018 r. 
- druk nr 169/2019. 

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak  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 Wiceprzewodniczący poinformował, Ŝe niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 
„Bałuty” w Łodzi - druk nr 182/2019. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna”  
w Łodzi - druk nr 183/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie”  
w Łodzi - druk nr 184/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Widzew”  
w Łodzi - druk nr 185/2019. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu  
im. dr Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 186/2019. 
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki 
Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 187/2019. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 10/VI/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2018 rok - druk nr 161/2019. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018  
- druk nr 162/2019. 

4. Sprawozdanie z realizacji „Program profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych  
w Łodzi” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r.- druk nr 163/2019. 

5. Sprawozdanie z realizacji ”Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw 
Grypie” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r. - druk nr 164/2019. 

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakaŜeń HCV wśród mieszkańców 
miasta Łodzi” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r. 
- druk nr 165/2019. 

7. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych  
pn. „Łódzka Karta DuŜej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. 
- druk nr 166/2019. 

8. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program profilaktyki 
wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi  
w 2018 r. - druk nr 167/2019. 

9. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta 
Łodzi Ŝłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi - druk nr 168/2019. 

10. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014 - 2020” w 2018 r. 
- druk nr 169/2019. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 
„Bałuty” w Łodzi - druk nr 182/2019. 

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna”  
w Łodzi - druk nr 183/2019. 

13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie”  
w Łodzi - druk nr 184/2019. 
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14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Widzew”  
w Łodzi - druk nr 185/2019. 

15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu  
im. dr Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 186/2019. 

16. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki 
Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 187/2019. 

17. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Wiceprzewodniczący 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 10/VI/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Wiceprzewodniczący 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. 
 
 
Ad pkt 2 - Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok - druk nr 161/2019.  
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Radny p. Władysław Skwarka wyjaśnił, Ŝe radni otrzymali to sprawozdanie i wszystkie 
kolejne, stąd mieli moŜliwość zapoznania się z materiałami. Dlatego teŜ zgłasza wniosek  
o odstąpienie od omawiania sprawozdań i zgłaszanie przez radnych jedynie pytań, kiedy będą 
konieczne wyjaśnienia na zgłoszone przez nich wątpliwości dotyczące informacji zawartych 
w sprawozdaniach.  
 
Radni przyj ęli wniosek przez aklamację.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
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Ad pkt 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018  
- druk nr 162/2019.  
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad pkt 4 - Sprawozdanie z realizacji „Program profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych  
w Łodzi” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r.- druk nr 163/2019. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad pkt 5 - Sprawozdanie z realizacji ”Programu Szczepień Ochronnych Łodzian 
Przeciw Grypie” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r. - druk nr 164/2019. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, ile osób zaszczepiono w ramach programu.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe zaszczepiono 8 191 osób w wieku 65+, tj. adresatów tego programu.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o odnotowaną zachorowalność w tym czasie, czy 
zwiększyła się, czy zmniejszyła.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe sprawdzi te dane w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Łodzi.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
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Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad pkt 6 - Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zaka Ŝeń HCV wśród 
mieszkańców miasta Łodzi” finansowanego z budŜetu miasta Łodzi w 2018 r. 
- druk nr 165/2019. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad pkt 7 - Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych  
pn. „Łódzka Karta Du Ŝej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. - 
druk nr 166/2019. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o ile wzrosła liczna rodzin wielodzietnych w 2018,  
w stosunku do 2017 roku.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe 482 – to liczba nowych rodzin, które wystąpiły w roku 2019 z wnioskiem  
o załoŜenie Łódzkiej Karty. W chwili obecnej łącznie 3 570 rodzin, to posiadacze Łódzkiej 
Karty DuŜej Rodziny. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad pkt 8 - Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program 
profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj si ę!” finansowanego z budŜetu miasta 
Łodzi w 2018 r. - druk nr 167/2019. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o efekty programu. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe w 2018 roku przebadano 1119 dzieci – uczniów klas II szkół 
podstawowych – z czego w gimnastyce korekcyjnej, grupowej bądź indywidualnej, wzięło 
udział 761 dzieci. Najczęściej występujące wady, to plecy wklęsłe, wady kończyn dolnych – 
płaskostopie.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy program będzie kontynuowany w 2019 roku. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe nie. Problemy pojawiały się juŜ w latach poprzednich. Program 
realizowany jest w szkołach. Szkoły nie mają obecnie gdzie realizować zajęć, nastąpiło takie 
„zagęszczenie” w szkołach, Ŝe zajęcia były prowadzone na korytarzach szkolnych. Pretensje 
zgłaszali rodzice, a teŜ i szkoły nie chcą wpuszczać realizatorów zajęć.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o pilotaŜowy program przeprowadzenia zajęć 
wyjazdowych, aby sprawdzić mobilność rodziców.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe mobilność rodziców nieco juŜ sprawdzono przy programie 
przeciwdziałania próchnicy. Modyfikacje tego programu  raczej nie są moŜliwe, bo na kaŜde 
działanie profilaktyczne potrzebna jest ocena Agencji Technologii Medycznych.  
 
Radny p. Władysław Skwarka powtórzył, Ŝe moŜna przecieŜ wystąpić z zapytaniem  
o program pilotaŜowy. Podkreślił, Ŝe wady postawy mogą prowadzić do niepełnosprawności.  
 
 
Ad pkt 9 - Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. planu nadzoru nad działającymi na 
terenie Miasta Łodzi Ŝłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi 
do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi - druk nr 168/2019. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o liczbę placówek objętych sprawozdaniem.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe publicznych Ŝłobków jest 30, 11 klubów dziecięcych i 19 prywatnych 
Ŝłobków.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o opiekunów dziennych. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe nie ma przy sobie tych danych ale to ustali.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy w 2019 roku zdarzyła się konieczność 
interwencji i np. zamknięcia Ŝłobka.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, Ŝe nie. W publicznych Ŝłobkach nie odnotowano Ŝadnych uchybień. KaŜdy 
Ŝłobek jest kontrolowany raz w roku, pod kątem warunków i jakości świadczonej opieki.  
W placówkach niepublicznych odnotowano 30 uchybień – do uzupełnienia, nie zagraŜających 
bezpieczeństwu dzieci.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o opiekunów dziennych, wyjaśnienie tego pojęcia.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, Ŝe jest to osoba zatrudniona przez rodziców, której zatrudnienie zostało zgłoszone 
w sposób formalny.  
 
Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz zapytał o podmioty, które nie są ujęte  
w sprawozdaniu, a prowadzą działalność poza nadzorem i kontrolą.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, Ŝe kontroli podlegają placówki ujęte w rejestrze. Teoretycznie innych placówek 
być nie powinno.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz stwierdził, Ŝe 10 klubów dziecięcych 
na terenie Łodzi, to mało.  
 
Radny p. Władysław Skwarka wyjaśnił, Ŝe ilość takich klubów reguluje zapotrzebowanie 
rynku. 
 
 
Prowadzenie posiedzenia przejął przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz.  
 
 
Ad pkt 10 - Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014 - 2020” w 2018 r. 
- druk nr 169/2019. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Katarzyna Tręda-Pisera omówiła sprawozdanie.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o program „Aktywny 
samorząd” i liczbę niezrealizowanych wniosków. 
 
Radny p. Władysław Skwarka wyjaśnił, Ŝe jest to 100% zrealizowanych wniosków. Jest to 
dodatkowy program Rady Nadzorczej kierowany do samorządów. Ustawowe zadania powiatu 
realizowane są z środków otrzymywanych od PFRON, zgodnie z algorytmem. Następnie 
radni Rady Miejskiej dokonują podziału tych środków. Nie ma środków z Miasta na ten cel.  
 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych p. Katarzyna Tręda-Pisera dodała, Ŝe środki 
otrzymywane z PFRON na program „Aktywny samorząd” wydatkowane są przez MOPS. 
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Ad pkt 11 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 
Medycznemu „Bałuty” w Łodzi - druk nr 182/2019. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy zmiany w statutach 
konsultowane były z jednostkami. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski zapewnił, 
Ŝe tak. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o rozszerzenie statutu szpitala 
im. Jonschera w związku ze zmianą profilu działalności. Czy trwają prace w tej sprawie? 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
Ŝe trwają rozmowy z dyrektorami dotyczące zmian odnośnie wsparcia osób starszych  
i aktywizacji seniorów. RozwaŜane są teŜ dodatkowe propozycje zmian analizowane przez 
dyrektorów.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 12 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 
„Górna” w Łodzi - druk nr 183/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
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Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 13 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 
„Polesie” w Łodzi - druk nr 184/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 14 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 
„Widzew” w Łodzi - druk nr 185/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 15 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu  
im. dr Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 186/2019. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
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 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 16 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chyli ńskiego w Łodzi – druk nr 187/2019. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 17 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przypomniał o planowanym 
wyjazdowym posiedzeniu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Pieczy 
Zastępczej. Zaproponował posiedzenie wyjazdowe w pierwszej połowie lipca br.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, Ŝe kierownik wydziału jest na urlopie do 21 lipca br. i wskazanym byłoby, aby był 
obecny podczas wizyty radnych.  
 
W toku dyskusji dokonano wstępnych ustaleń, iŜ posiedzenie wyjazdowe do Wydziału 
Pieczy Zastępczej MOPS odbędzie się 11 września br, natomiast pierwsze posiedzenie 
komisji po przerwie wakacyjnej odbędzie się 21 sierpnia br.– jeśli będzie to konieczne ze 
względu na materiały, jakie wpłyną do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o likwidację 70 łóŜek internistycznych w szpitalu przy 
ul. Przyrodniczej oraz ile łóŜek zostanie „utworzonych” w szpitalu przy ul. Milionowej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, Ŝe procedura zmian 
organizacyjnych nadal trwa, w trakcie likwidacji są dwa oddziały internistyczne - łącznie 70 
łóŜek, w to miejsce juŜ utworzono zakład opiekuńczo-leczniczy w liczbie 35 łóŜek.  
W momencie wykreślenia z rejestru i wpisu do rejestru zostanie „utworzonych” kolejne 35 
łóŜek w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Jednocześnie przy ul. Milionowej zwolniło się 10 
łóŜek tzw. rotacyjnych przeznaczonych na rotację pacjentów pomiędzy placówkami  
(tj. Przyrodnicza i Milionowa). Dodatkowo utworzono 12 łóŜek na oddziale internistycznym 
przy ul. Milionowej oraz 3 łóŜka na OIOM – na wniosek Konsultanta Wojewódzkiego.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał ile łóŜek internistycznych ma docelowo powstać przy 
ul. Milionowej, w zamian zlikwidowanych 70 łóŜek.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, Ŝe 70 łóŜek było na ul Przyrodniczej. Przy ul. Milionowej powstały 22 nowe 
łóŜka i 70 łóŜek o charakterze opieki długoterminowej. Na ul. Przyrodniczej, gdzie taka 
opieka była świadczona funkcjonowały oddziały internistyczne i faktycznie taką rolę pełniły. 
Zastosowano w tym przypadku nazwę „likwidacja” ze względu na konieczność 
przeprowadzenia pewnych procedur, choć tak naprawdę jest to przeniesienie oddziałów 
szpitalnych na ul. Milionową i rozwijanie opieki długoterminowej na ul. Przyrodniczej. Nie 
ma zagroŜenia, gdyŜ wszystkie „elementy” działalności funkcjonujące na ul. Przyrodniczej – 
tj. poradnia geriatryczna, rehabilitacja geriatryczna oraz dzienna opieka i wsparcie seniorów – 
pozostają. Zmiana dotyczy dostosowania do realiów funkcjonowania oddziałów 
internistycznych, gdyŜ te funkcjonujące dotychczas na ul. Przyrodniczej miały nazwę 
oddziałów internistyczno-geriatrycznych oraz internistyczno-diabetologiczny, natomiast  
w gruncie rzeczy były to oddziały internistyczne odseparowane od głównego ośrodka 
diagnostycznego i specjalistycznego przy ul. Milionowej. Pacjenci przebywający na tych 
oddziałach musieli wielokrotnie być transportowani na ul. Milionową. To naleŜało zmienić – 
przenieść łóŜka internistyczne na ul. Milionową, a na ul. Przyrodniczej rozwijać opiekę 
długoterminową. Jest to zmiana na korzyść – zwiększa się liczba łóŜek przy ul. Milionowej, 
gdzie jest ośrodek diagnostyczny i specjalistyczny. Na ul. Przyrodniczej dalej znajduje się 70 
łóŜek ale dla opieki długoterminowej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, Ŝe przy ul. Przyrodniczej brak 
jest zaplecza anestezjologicznego oraz OIOM, co przy starszych pacjentach powodowało 
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konieczność transportowania pacjenta reanimowanego, czy dopiero co ustabilizowanego na 
ul. Milionową. Taki transport przez zakorkowane miasto stanowił zagroŜenie dla zdrowia  
i Ŝycia pacjentów, gdyŜ zajmował od 30 do 40 minut. Dodatkowo zmiana była konieczna, 
gdyŜ brakuje pielęgniarek dla zabezpieczenia trzech oddziałów internistycznych.  
 
Radny p. Radosław Marzec podziękował za udzielone mu informację. Dodał, Ŝe do tematu 
naleŜałoby powrócić we wrześniu, po przerwie wakacyjnej.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk dodała, Ŝe naleŜy powrócić równieŜ do 
omówienia funkcjonowania wszystkich placówek dla których Miasto jest organem 
nadzorującym. Dalej zapytała, czy wprowadzane zmiany wpłyną na zmianę struktury 
zatrudnienia.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, Ŝe załoŜenie jest takie, aby nie miało to wpływu. Obecna sytuacja na rynku, to 
duŜe zapotrzebowanie na lekarzy i pielęgniarki. Zespół z ul. Przyrodniczej będzie 
kontynuował swoją pracę w ośrodku przy ul. Milionowej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, Ŝe oddziały szpitalne 
wymagające największego wsparcia diagnostycznego i specjalistów pozostają przy  
ul. Milionowej, te które takiego codziennego wsparcia nie wymagają czyli poradnie, nocna 
pomoc, oddziały ZOL i ZPO pozostają na ul. Przyrodniczej.  
 
 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


