
DPr-BRM-II.0012.6.16.2015 

Protokół nr 18/IX/2015 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 9 września 2015 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   11 radnych 
obecnych   -   11 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. Porządek obrad: 
 

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek 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 odczytał proponowany porządek obrad.  
 
Proponowany porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie protokołów nr 14/V/2015, 15/VI/2015 i 16/VI/2015 posiedzeń Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017” – druk nr 197/2015.  

3. Omówienie skargi p. ............................ 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 1: 
 
Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy: 
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1. Przyjęcie protokołu nr 17/VIII/2015  posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 210/2015.  

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych 11 samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miast Łódź.  

 
 
Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 17/VIII/2015  posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 210/2015.  

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych 11 samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miast Łódź.  

4. Przyjęcie protokołów nr 14/V/2015, 15/VI/2015 i 16/VI/2015 posiedzeń Komisji.  

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017” – druk nr 197/2015.  

6. Omówienie skargi p. ................................... 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek przypomniał, że podczas poprzedniego 
posiedzenia Komisji radny p. T. Głowacki zaproponował, aby podczas dzisiejszego 
posiedzenia Komisja zajęła się kontynuacją dyskusji nad wzrostem wynagrodzeń w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. Niestety niemożliwym było potwierdzenie obecności 
osób merytorycznie zajmujących się tą sprawą na dzisiejszym posiedzeniu Komisji. Z tego też 
względu ten punkt nie został wprowadzony do porządku posiedzenia. Jeśli taka będzie wola 
radnych, członków Komisji punkt ten może zostać wprowadzony do porządku dzisiejszego 
posiedzenia, jednakże nie są obecne osoby ze strony Miasta mogące wypowiadać się w tej 
sprawie.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził opinię, że sytuacja, kiedy nikt  
z osób kompetentnych nie ma czasu, aby rozmawiać na tematy ważne dla mieszkańców, to 
należy zastanowić się nad „miejscem ich siedzenia”. Dodał, że od ostatniego posiedzenia 
minęły dwa tygodnie i przez ten czas nikt nie jest przygotowany, aby przedstawić radnym 
informacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń w MOPS. Podkreślił, że czasu jest coraz mniej  
i już trwają prace nad przygotowaniem budżetu Miasta na kolejny rok. Zapewnił 
jednocześnie, iż nie zgłasza uwag do działań Przewodniczącego Komisji w tym zakresie.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zgodził się z przedmówcą, że im później 
Komisja powróci do sprawy, tym później dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć w tej 
sprawie.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku dyskusji nt. wzrostu wynagrodzeń w MOPS pomimo, iż nie są obecne osoby 
reprezentujące  Miasto w tym zakresie. Wyjaśnił, że na posiedzenie przybyły osoby, których 
dotyczy temat wzrostu wynagrodzeń w MOPS.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że nie uczestniczy w spotkaniach dyrektora MOPS i związków zawodowych. Może 
jedynie zapewnić, że w planach budżetu na rok 2016 Ośrodek wystąpi o zwiększenie 
wynagrodzeń pracowników o 200 zł na etat.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zgodził się z propozycją wprowadzenia do 
porządku punktu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń w MOPS.  
 
 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 17/VIII/2015  posiedzenia Komisji.  

2. Kontynuacja dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 210/2015.  

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych 11 samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miast Łódź.  

5. Przyjęcie protokołów nr 14/V/2015, 15/VI/2015 i 16/VI/2015 posiedzeń Komisji.  

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017” – druk nr 197/2015.  

7. Omówienie skargi p. ........................................ 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 17/VIII/2015 posiedzenia Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 
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W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad. 2. Kontynuacja dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej.  
 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że notatka służbowa Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej ze spotkania władz Miasta i organizacji związkowych w tej sprawie przekazana 
została radnym drogą mailową.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki który przed chwilą przybył na posiedzenie zapytał o przyczyny 
nieobecności przedstawicieli MOPS.  
 
 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że przyczyn nie zna ale otrzymał informację, iż obecność 
ta nie będzie możliwa.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że w spotkaniach ze związkami zawodowymi uczestniczy dyrektor MOPS  
p. M. Wagner stąd jedynie ona może udzielać informacji w tej sprawie. Dodała, że 
poinformowała uprzednio, iż w ramach planu do budżetu na 2016 rok Ośrodek występował 
będzie o zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników 
pomocy społecznej w wys. 200 zł na etat.  
 
 
Pani Jadwiga Grabowska, pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej przy  
ul. Krzemienieckiej powiedziała, że pracownicy mają skandalicznie niskie pobory. 
Pielęgniarka pracując na trzy zmiany zarabia 1200 zł. Dodała, że w kwietniu br. mówiono, iż 
pracownicy domów pomocy społecznej otrzymają wyższe podwyżki niż pozostali 
pracownicy.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził ubolewanie, iż radni nie mają 
teraz możliwości otrzymać informacji ze strony władz Miasta – potwierdzającej lub 
zaprzeczającej. Wyraził opinię, że taka sytuacja jest skandaliczna i stanowi lekceważenie 
pracowników MOPS przybyłych na posiedzenie, którzy nie zostali poinformowani, iż punkt 
dotyczący wzrostu wynagrodzeń w MIOPS nie znajdzie się w porządku dzisiejszego 
posiedzenia.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek sprostował, że kpiną można byłoby nazwać 
sytuację, kiedy wprowadziłby taki punkt do porządku posiedzenia nie wiedząc czy obecność 
osób właściwych merytorycznie zostanie potwierdzona.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyjaśnił, że jego wypowiedź nie 
dotyczy pracy Przewodniczącego Komisji ale innych urzędników odpowiedzialnych za 
kwestię wzrostu wynagrodzeń w MOPS.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapewnił, że planuje wprowadzić ten punkt 
do porządku kolejnego posiedzenia Komisji, po uprzednim potwierdzeniu obecności 
właściwych osób ze strony UMŁ.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 210/2015.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, jak szybko po przyjęciu niniejszej 
uchwały przez Radę Miejską zostaną uruchomione środki finansowe dla MP „Batory”.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że kolejnego dnia po 
przyjęciu uchwały przez Radę Miejską pojawia się zarządzenie wykonawcze Prezydenta 
Miasta i od tego dnia mogą być uruchamiane środki.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o wynik finansowy MP 
„Batory”.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział, 
że ok. 14 tys. zł „na plusie” przy czym jednocześnie zobowiązań wymagalnych jest ok. 180 
tys. zł., pożyczka od firmy „Magellan” w wys. 600-700 tys. zł. oraz pożyczka od Miasta na 
ok. 700 tys. zł.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o zadania jakich dotyczy „przesunięcie” na miesiące 
wrzesień i październik środków dla MOPS. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że dotyczy to 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej.  
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Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy oznacza to, że w kolejnych miesiącach tj. 
listopadzie i grudniu również może brakować środków finansowych na te działania.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że zależy to od tego, 
czy i w jakiej wysokości Miasto otrzyma dotację celową na zadania własne, uzupełnienie  
z budżetu państwa.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że MOPS otrzymuje część środków z budżetu państwa. Co roku sytuacja ta 
kształtuje się nieco inaczej – m.in. pracownicy socjalni otrzymują dodatek 250 zł do poborów 
i to zadanie refunduje Wojewoda Łódzki. Ostatnie dwa lata wskazują, że Wojewoda 
refunduje te środki częściowo lub wcale i trwają w tej sprawie rozmowy. Podobnie jest  
w przypadku osób umieszczonych w domach pomocy społecznej przed 2004 rokiem. Tu 
również jest dotacja ze strony Wojewody. Wysokość dotacji ulega zmianie. MOPS nie ma 
wiedzy jak będzie się kształtować wysokość dotacji np. w 2016 roku. Stąd w trakcie roku 
musi nastąpić uzupełnienie środków.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy Wojewoda jest zobligowany do przekazywania 
środków.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że tak - natomiast każde województwo otrzymuje inną wysokość dotacji.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał jaka regulacja prawna daje Wojewodzie możliwość 
manewru w tym względzie.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że jest to ustawa o pomocy społecznej.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy omawiane zwiększenie 
środków przeznaczone jest na wynagrodzenia.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że na składki ZUS pozostające po stronie pracodawcy.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał na jaki czas przeznaczona 
jest kwota 207 tys. zł. - na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym. 
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Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan 
odpowiedziała, że kwota zaplanowana została na niepełny rok (trzy kwartały). Ze względu na 
fakt, iż Urząd Marszałkowski nie uruchomił tego ośrodka – środki finansowe przesunięte 
zostają na inne zadanie. Nie ma możliwości zaplanować wysokości środków co do grosza, 
gdyż MOPS nie zna wstępnie decyzji sądu o miejscu umieszczenia dziecka. MOPS planuje 
środki na podstawie wiedzy ile jest dzieci w łódzkich placówkach i innych powiatach i ile 
dzieci można przyjąć z innych powiatów.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy kwoty regulowane są 
rozporządzeniem ministra. 
 
 
Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan 
odpowiedziała, że w dzienniku urzędowym ogłaszane są średnie koszty utrzymania w danej 
placówce, w zależności od tego MOPS ustala kwoty.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał kto decyduje o wpisie 
określonej kwoty do dziennika urzędowego.  
 
 
Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan 
odpowiedziała, że wynika to z ustawy o pomocy społecznej i odpowiednich rozporządzeń, 
gdzie umieszczone są informacje, jak wylicza się średni koszt utrzymania i każda gmina  
i powiat ma obowiązek ogłosić taką informację w dzienniku urzędowym w każdym roku.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał ile wynosi obecnie 
miesięczna dotacja na utrzymanie dziecka, koszt utrzymania.  
 
 
Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan 
odpowiedziała, że w zależności od placówki od 2500 do 3800 zł. Najwyższe koszty 
utrzymania występują w pogotowiach opiekuńczych. Są to placówki całodobowe, mają 
obowiązek spełniać określone standardy w zakresie zatrudnienia, jak i warunków pobytu.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy Urząd Marszałkowski 
kontaktował się w sprawi otwarcia ośrodka preadopcyjnego. Od lat mówi się że ośrodek 
powinien powstać.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że MOPS nie ma „przełożenia” na Urząd Marszałkowski. Rozmowy w tej sprawie 
były prowadzone. Przypomniała, że w Łodzi, jako jedynym w Polsce mieście funkcjonował 
program wspierania rodzin zastępczych i w szpitalu im. Rydygiera działał oddział 
preadopcyjny. Kiedy zmieniły się przepisy prawa i to zadanie przestało być zadaniem Miasta, 
MOPS realizuje takie działania poprzez swoje placówki, system pieczy zastępczej. Dzieci 
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umieszczane są w pogotowiach rodzinnych, w rodzinach zastępczych ewentualnie w Domu 
dla Małych Dzieci przy ul. Lnianej 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy zdaniem MOPS taki ośrodek 
powinien powstać.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że tak. Dodała, że występują sytuacje, które wymagają zabezpieczenia dzieci 
od strony medycznej. W Łodzi funkcjonuje placówka prowadzona przez organizację 
pozarządową „Dom w Łodzi” dla dzieci ciężko chorych, które wcześniej przebywały na 
oddziałach szpitalnych. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapewnił, że będzie czynił starania aby 
taki ośrodek prowadzony przez Urząd Marszałkowski jak najszybciej powstał.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski dodał, że w pracach Rady Miejskiej i komisji często pojawiają się 
Stanowiska. Wyraził opinie, że w tej kwestii takie również powinno zostać podjęte.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że był urzędnikiem Urzędu 
Marszałkowskiego i przygotowywał dokumenty, które świadczyły iż Marszałek zna 
obowiązki wynikające z ustawy. Jednocześnie jednak ustawa nie wskazuje kary za brak ich 
wypełnienia.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zaproponował przyjęcie stosownego 
stanowiska Komisji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że do Marszałka może wystąpić 
jedynie Przewodniczący Rady Miejskiej w formie uchwały Rady Miejskiej.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
Nie zabrano głosu w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych 11 samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miast Łódź. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik na wstępie 
wyjaśnił, że sprawozdania półroczne nie pokazują prawidłowo „obrazu sytuacji” placówek 
ponieważ nie są dostosowane do sposobu rozliczania świadczeń z NFZ.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, aby z tego względu 
zakończyć omawianie tego punktu.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zgodził się w części z przedstawioną 
propozycją i zaproponował omówienie jedynie sytuacji tych jednostek gdzie nie ma 
wykonania planu finansowego zgodnie z założeniami.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy przedstawianie takich sprawozdań jest 
obowiązkowe.  
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że 
wydział ma obowiązek przekazania tej informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
natomiast nie ma obowiązku przedstawianie jej Radzie Miejskiej i Komisji ale czynione jest 
to zwyczajowo.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak dodała, że obowiązek ustawowy 
stanowi przedłożenie informacji półrocznej osób prawnych jak instytucje – ale jedynie 
przedłożenie.  
 
 
Radni zgodzili się co do przyjęcia niniejszego dokumentu do protokołu. Na tym zakończono 
omawianie niniejszego punktu porządku.  
 
 
Ad. 5. Przyjęcie protokołów nr 14/V/2015, 15/VI/2015 i 16/VI/2015 posiedzeń Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 11 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokoły. 
 
 

Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017” – druk nr 197/2015.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy organizacje pozarządowe 
zajmujące się wspieraniem tego typu działalności miały możliwość wypowiedzenia się na 
temat tego programu.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że tak. Prezydent Miasta Łodzi powołała zespół w skład którego wchodzili 
urzędnicy o oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ponadto program był 
dwukrotnie konsultowany z mieszkańcami miasta – przed przystąpieniem do pracy nad 
programem oraz po opracowaniu programu  tj. w 2014 i 2015 roku.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy w wyniku ww. działań 
pojawiły się wnioski odbiegające od tego, co zawarto w programie.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że organizacje bezpośrednio współpracujące z MOPS nie zgłaszały uwag.  
Z ich przedstawicielami rozmawiano na bieżąco. Kilka uwag zgłoszonych zostało do 
konsultacji społecznych m.in. przez Stowarzyszenia Wsparcia Psychoterapeutycznego –  
w kwestii poradnictwa wskazywali na używanie terminologii psychologicznej, Ośrodek 
wskazywał na ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej na podstawie której ten 
program jest opracowywany. Inne uwagi dotyczyły innych zadań, MOPS wskazywał, iż 
program jest jednym z wielu elementów dotyczących działań na rzecz rodzin przechodzących 
kryzys – poza Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych (zakończenie w 2015 roku), 
program dotyczący pieczy zstępczej (trzyletni).  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyjaśnił, że większość działań 
programu realizowanych będzie przez organizacje pozarządowe, stąd zdaniem radnego 
konieczność jego konsultacji z tymi właśnie podmiotami.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
zgodziła się z tą opinią. Dodała, że bardzo wiele zadań zlecanych jest organizacjom 
pozarządowym zwłaszcza jeśli chodzi o piekę nad dziećmi, poradnictwo.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził ubolewanie nad zbyt małą 
zmianę dotyczącą wysokości kwot przeznaczonych na wypoczynek letni dla dzieci. Wyjaśnił, 
że o tym radni będą dyskutować podczas posiedzenia Komisji Edukacji.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o całkowity koszt projektu.  
 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej p. Arkadiusz Kowalski odpowiedział, że jego 
całkowity koszt w okresie trzyletnim wyniesie 24 402 000 zł.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy program jest zawarty  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak wyjaśniła, że wydatki bieżące są 
przeliczane wskaźnikowo. Wydatki zapisywane w programach opiniowane są pod kątem 
zgodności ze wskaźnikami w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka odpowiedział, że wzrosty polegają 
na wskaźnikach, które przekazuje ministerstwo. Czyli będą one wzrastały.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał ile rodzin jest obecnie objętych 
pomocą w ramach programu oraz jak stan ten się zmienia.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że liczba podopiecznych MOPS spada ale obserwuje się występowanie rodzin, 
gdzie trudna sytuacja wciąż trwa i pogłębia się. Opieką asystenta rodziny objęto w 2014 roku 
470 rodzin. Co roku MOPS występuje w konkursach do ministerstwa o pozyskanie środków 
na zwiększenie takiej pomocy dla rodzin, wynagrodzenie dla asystentów i zwiększenie ich 
liczby. W roku bieżącym pozyskano w ten sposób 12 etatów dla asystentów rodziny.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy w tym programie 
funkcjonuje Karta Dużej Rodziny.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że nie. Są to działania dodatkowe.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał kto jest adresatem programu, jaki jest jego cel – czy 
element polityki prorodzinnej. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że tak. Program ma na celu wsparcie rodzin z problemami w sprawowaniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, aby uniknąć konieczności umieszczenia dziecka  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Są to działania profilaktyczne.  
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Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że w takim razie nie jest to czysta polityka 
prorodzinna, której celem jest promowanie rodziny i wspieranie jej nie tylko kiedy jest 
zagrożona ale również gdy funkcjonuje normalnie. Program bierze jedynie pod uwagę 
rodziny zagrożone niedostosowaniem. Czy są realizowane inne programy wspierania rodzin.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że tak – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Program 
Wspierania Systemu Pieczy Zastępczej.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o wsparcie dla rodzin z jednym, czy dwojgiem dzieci, 
które nie są objęte np. Kartą Dużej Rodziny.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że Miejski Ośrodek udziela pomocy na zasadach ogólnych wszystkim 
osobom, rodzinom, które mają kłopoty. Ustawa o wspieraniu rodziny kierunkuje działania 
MOPS i warunkuje je. Jeżeli rodzina jest w kryzysie pracownik socjalny, kiedy o tym się 
dowie – zgłasza się do rodziny, przeprowadza wywiad środowiskowy, ustala diagnozę, 
proponuje plan działań i w spójnie z rodzina podejmuje kolejne działania na rzecz wsparcia 
tej rodziny. Jeżeli rodzina jest dysfunkcyjna, nie wyraża na to zgody – sprawa kierowana jest 
do sądu. Wsparcie dla rodziny to np. przydzielenie asystenta rodziny, skierowanie na terapię, 
na mediacje. Dziecko może zostać skierowane do placówki, gdzie uzyskuje pomoc  
w zależności od charakteru tej placówki.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy Miasto realizuje program dla rodziny nie kiedy 
potrzebuje ona pomocy ale np. potrzeba poradnictwa dla ojców - jak wychowywać dzieci, 
wsparcia dla małżeństw – jak rozwiązywać pierwsze problemy itp.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na kolejne lata będzie 
miała jeszcze szerszy zakres niż dotychczas. Obecnie opracowywany jest też program 
inteligentnej polityki społecznej – wspólnych działań na rzecz klientów pomocy społecznej. 
Ponadto, kiedy osoba ma kłopoty może zgłosić się do pracownika socjalnego, a on pokieruje 
tą osobą, skieruje ją do odpowiednich instytucji, również kiedy nie potrzebuje ona pomocy 
dotyczącej zadań MOPS.  
 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej p. Arkadiusz Kowalski dodał, że liczba osób 
objętych pomocą asystenta rodziny w 2012 roku wyniosła 267, w 2013 – 430 osób, a w I 
półroczu 2014 r. – 374 osoby. W całym roku 2014  liczba ta przekroczyła 470 osób. Do 2014 
roku obowiązywał zapis, iż jeden asystent może mieć pod opieką 20 rodzin, od 2015 roku – 
nie więcej niż 15 rodzin.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski podsumował, że jak widać problem 
narasta.  
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Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski powiedział, że Komisja wystawiła negatywną opinię wobec 
niniejszego projektu. Zarekomendował radnym głosowanie przeciw temu programowi. 
Wyraził opinię, że w kwestii diagnostycznej dokument ten nie może zostać przegłosowany  
w takiej wersji. Uwagi Komisji przekazane do MOPS nie zostały w programie uwzględnione.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
Nie zabrano głosu w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 7. Omówienie skargi p. .................................... 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że złożona skarga dotyczy osoby 
trzeciej i wyjaśnić należy, czy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego Skarżący 
występuje w imieniu tej osoby za jej zgodą. Skarga dotyczy Prezydenta Miasta Łodzi i jego 
niewłaściwego nadzoru nad Centrum Świadczeń Socjalnych poprzez nieprawidłowo wydane 
decyzje administracyjne.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy Skarżący jest opiekunem 
prawnym tej osoby.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że jak już wspomniał należy to 
wyjaśnić.  
 
 
Ad. 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
- pismo – apel pracowników MP „Batory” o zaniechanie  łączenia MP „Batory” i MP 
„Widzew” 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 


