
DPr-BRM-II.0012.19.3.2020 
Protokół nr 22/II/2020 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 26 lutego 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
 
nieobecnych  -   2 radnych    tj. p. Marta Grzeszczyk 
          p. Michał Olejniczak 
      
 
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 21/II/2020 posiedzenia Komisji. 

2. Omówienie sprawy podniesienia wynagrodzeń rodzin zastępczych. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
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.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
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Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 21/II/2020 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół 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 – Omówienie sprawy podniesienia wynagrodzeń rodzin zastępczych. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz wyjaśnił, że do Komisji wpłynęło 
pismo MOPS zawierające wyliczenia dotyczące podniesienia wynagrodzeń rodzin 
zastępczych. Zwrócił się do dyrektora MOPS z prośbą o omówienie sprawy. 
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, w jaki sposób dokonuje się wyliczenia wysokości 
środków finansowych dla dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej. Czy kwota ta 
ustalona została ustawowo? 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że kwota nie jest ustalona ustawowo. Sytuacja ma się następująco: rodziny 
zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego mają, w przypadku opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym, 20% dodatku do wynagrodzenia - pozostałe rodziny nie.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że w ustawie o uczelniach wyższych, 
szkołach, subwencji oświatowej - zapisano 30% dodatku dla osób niepełnosprawnych. 
Dlaczego w tym przypadku jest to 20% dodatku? Zwrócił się z prośbą o rozważenie w MOPS 
dodatku w wys. 30%. Chodzi tu o ujednolicenie przepisów. O to, aby do kwoty 1052 zł 
przysługującej na dziecko niepełnosprawne, dodatek wynosił 315 zł, a nie 210 zł.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski dodał, 
że świadczenie dla dziecka niepełnosprawnego jest wyższe, co jest zgodne z przepisami. 
Dodał, że jest zwolennikiem tego, aby rodziny zastępcze zarabiały więcej. W ustawie  
o pomocy społecznej zapis dotyczy 20% dodatku, ale może to być 30%, jeśli Miasto znajdzie 
na to środki finansowe. Dokładnie chodzi o dodatkowe 160 tys. zł.  
Wyjaśnił, że rodzicielstwo zastępcze z punktu widzenia najważniejszego, czyli dobra dziecka 
oraz punktu ekonomicznego jest bardziej efektywne, niż jakikolwiek inny system 
sprawowania pieczy zastępczej. Dzieci w rodzinach zastępczych mają wszelkie możliwości 
wynikające z wychowywania się w rodzinach, a także rodzicielstwo zastępcze jest znacząco 
tańsze niż np. piecza instytucjonalna. W rodzicielstwie zastępczym funkcjonują trzy rodzaje 
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rodzin zastępczych: rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe 
(otrzymują tylko środki na wychowanie i zapewnienie potrzeb dziecka) oraz rodziny 
zastępcze zawodowe, które zawodowo zajmują się wychowywaniem dzieci – od jednego 
dziecka, w przypadku rodzin specjalistycznych, które wychowują dzieci chore, do ośmiorga, 
czy więcej w przypadku np. rodzinnego domu dziecka. Wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych nie są wysokie, są znacznie niższe niż wynagrodzenia pracowników pieczy 
instytucjonalnej, a czas pracy jest znacznie szerszy – 24 godziny na dobę. W 2017 roku 
rodziny zastępcze otrzymały podwyżkę, która uplasowała ich wynagrodzenie w pozycji  
500 zł powyżej wynagrodzenia minimalnego. Wzrost wynagrodzenia minimalnego 
spowodował, że gdyby literalnie odwołać się do uchwały, wynagrodzenie rodzin wynosi  
100 zł poniżej wynagrodzenia minimalnego. Jeśli mają zostać wprowadzone wymogi unijne, 
deinstytucjonalizacja, to rodziny zastępcze powinny być wynagradzane adekwatnie. 
Wyliczenia zawarte w materiałach MOPS dotyczą trzech spraw: podwyżka o 500 zł dla 
wszystkich rodzin zastępczych – koszt 504 tys. zł rocznie; dodatek dla wszystkich rodzin 
wychowujących dziecko niepełnosprawne – nie tylko pogotowi rodzinnych.  
 
Radny p. Władysław Skwarka przerwał i zapytał: Czy złożył Pan do Skarbnika Miasta 
wniosek, z uwagi na to, że w rezerwie budżetowej jest 41 mln zł na podwyżki płac 
przewidziane zmianą najniższego wynagrodzenia? 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że nie.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że wobec tego nie ma sensu zastanawiać się 
nad innymi sprawami. Dyrektor MOPS winien złożyć do Skarbnika Miasta stosowny wniosek 
i z ww. rezerwy środki w wys. 504 tys. zł na podwyższenie wynagrodzeń rodzin zastępczych 
zostaną przekazane do MOPS. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski dodał: 
Sytuacja była taka, że rodziny miały 2 500 zł, czyli tylko 26 rodzin miało poniżej 
minimalnego. Natomiast my chcemy wszystkim rodzinom generalnie podnieść znacznie 
powyżej minimalnego, żeby było 500 zł powyżej minimalnego. I to jest te pół miliona. Tutaj 
mamy tylko 26 rodzin po 100 zł, czyli 2600 zł miesięcznie, żeby wyrównać do minimalnego. 
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, na jakiej podstawie dyrektor twierdzi, że powinno to 
być 500 zł więcej.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2014 r., która mówi o kwocie  
2500 zł.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że trzeba zmienić uchwałę. To żaden problem, 
gdyż w rezerwie budżetowej jest 41 mln zł przeznaczonych wyłącznie na efekty zmiany 
najniższego wynagrodzenia.  
 
Radny p. Bogusław Hubert wyraził opinię, że w tym przypadku nie można sięgać po te 
środki. Obecnie wynagrodzenie rodzin wynosi 2 600 zł i aby osiągnąć poziom najniższego 
wynagrodzenia wystarczy 100 zł więcej. Natomiast chodzi o utrzymanie sytuacji, żeby 
wynagrodzenie rodzin zastępczych wynosiło 500 zł więcej, niż najniższe wynagrodzenie.  
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Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że chodzi mu o podniesienie wynagrodzeń bez 
żadnych komplikacji, bo w budżecie są na to środki. Należy przeprowadzić nowelizację 
uchwały z 2014 roku i ustalić wynagrodzenie kwotowo, ale zapisać, że ma być to 500 zł 
powyżej najniższego wynagrodzenia.  
 
Radny p. Bogusław Hubert odpowiedział, że jest absolutnie „za”. Zaproponował opracować 
to dokładnie od strony formalnej, aby propozycja nie została uchylona ze względów 
formalnych.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski dodał, 
że MOPS wystąpił z wnioskiem o środki na podniesienie wynagrodzeń o 100 zł i środki na to 
otrzymał.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się do radnego p. W. Skwarki, 
jako przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej z zapytaniem, czy 
są to środki do osiągnięcia w budżecie.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapewnił, że jest to do osiągnięcia w każdej chwili, należy 
tylko skierować do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie propozycji zmiany zastąpienia 
kwoty 2 500 zł kwotą 500 zł powyżej najniższego wynagrodzenia. Wtedy będzie też otwarta 
droga do rezerwy budżetowej.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski dodał  
i wyjaśnił, że kwota 504 tys. zł dotyczy podwyżki wynagrodzeń o 500 zł. Niesprawiedliwym 
jest, że nie wszystkie rodziny otrzymują 20% dodatek na dziecko niepełnosprawne, powinny 
otrzymywać go wszystkie rodziny – to stanowiłoby kwotę 330 316 zł rocznie. Na prośbę 
rodzin zastępczych MOPS wyliczył jeszcze dodatek stażowy dla rodzin zastępczych – 
stanowiłoby to 157 712 zł rocznie. To są umowy zlecenia i MOPS nie ma obowiązku 
wprowadzania tego typu dodatku.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o koszt pobytu jednego dziecka w domu dziecka.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że w najtańszym domu dziecka wynosi powyżej 5 000 zł.  
 
Radny p. Władysław Skwarka podkreślił, że rodziny zastępcze otrzymują 1050 zł na jedno 
dziecko.  
 
Rodzinny Dom Dziecka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego  
p. Lidia Wojciechowska powiedziała, że rodziny zastępcze otrzymują 1052 zł na dziecko, 
otrzymują pensję, niektóre rodziny otrzymują zwrot kosztów utrzymania lokalu – to jest  
ok. 2000 zł na dziecko, a nie 6 000 zł.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy proponowane zwiększenia finansowe 
zadowoliłyby rodziny zastępcze. Chodzi o to, aby małymi krokami poprawiać sytuację.  
 
Głos z sali: Zgodnie z rozliczeniem pieczy zastępczej za ubiegłe lata, w ostatnich latach 
umieszczono w rodzinnych formach pieczy zastępczej 536 dzieci i jak to się ma do 
porównania z kosztami – w rodzinie zastępczej i w domach dziecka. W porównaniu z domem 
dziecka jest to oszczędność dla Miasta w wys. 18 320 382 zł, w porównaniu z domem małego 
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dziecka to oszczędność  w wys. 32 462 000 zł – w skali roku. Czyli uśredniając jest to ok. 25 
mln zł zaoszczędzonych dla miasta Łodzi. Uwzględniając wersje podwyżki 500 zł 
przedstawioną przez MOPS, plus dodatek stażowy, plus 20% czy 30% dla rodziny za 
przyjęcie niepełnosprawnego dziecka – to jest 992 tys. zł w skali roku – 25 mln zł, a 992 tys. 
zł, jako pierwszy krok – to argument nie do odrzucenia. Oczywiście mówimy o wyrównaniu 
od 1 stycznia 2020 r. W porównaniu z planowanymi podwyżkami na lata następne, jeżeli  
w uchwale nie przekonamy radnych i nie zwrócimy się do radnych żeby zapis z uchwały był 
zmieniony i żeby do najniższego wynagrodzenia było dodane te 500+, to w następnym roku 
będziemy mieć ten sam problem, bo najniższa średnia krajowa pochłonie nam całą podwyżkę.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że zapis będzie dotyczył 500 zł powyżej 
najniższego wynagrodzenia.  
 
Głos z sali: Żeby wygasić albo uchylić uchwałę nr L/125/17 z dnia 25 maja 2017 roku  
i utworzyć nową, ewentualnie zmienić sam ten zapis. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podkreślił, że składając projekt 
uchwały finansowej należy wskazać źródło finansowania.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że wspomniane 500 zł będzie można pokryć 
ze wskazywanej rezerwy, natomiast pozostałą kwotę trzeba będzie gdzieś znaleźć.  
 
Głos z sali: Chciałabym jeszcze dodatkowo poruszyć kwestię wynagrodzenia dla rodzin 
pomocowych, które nie były wyliczane przez MOPS i dla osób do pomocy w rodzinie 
zastępczej, w zależności od ilości dzieci jest to 80 godzin tylko, a potrzeby są dużo większe. 
Żeby można było zatrudnić taką osobę na cały etat - na 160 godzin. I tak to jest w rodzinnym 
domu dziecka, w rodzinie posiadającej tyle dzieci, i tak to jest mało. My po prostu jesteśmy 
tak narażeni na wypalenie zawodowe, że musimy mieć takie wsparcie. O takim wparciu 
każdy mówi, włącznie z radnymi, z Panią Prezydent, włącznie z przyjętym przez Komisję 
programem rozwoju pieczy zastępczej, że rodziny musza mieć takie wsparcie. Pochylmy się 
nad tym, żeby to było również dla tych osób, dla tych rodzin, żeby to nie było 80 godzin – 80 
godzin można wykorzystać w ciągu 10 dni, a co z 20 dniami, gdzie po prostu przy dużej ilości 
dzieci jest to konieczne.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zaproponował, aby zatrzymać się na razie na ww. trzech 
elementach - potem można pójść dalej. Powiedział: budżet nie jest z gumy, a kiedy będziemy 
eskalować dalej, to niczego nie załatwimy.  
 
Rodzinny Dom Dziecka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego  
p. Lidia Wojciechowska odpowiedziała: My sygnalizujemy duży problem. Osoby, które są 
zatrudnione tam gdzie jest powyżej 4 dzieci, na te 80 godzin – one nadal pracują za 14, 70 zł, 
a nie za 16 zł, jak wynosi najniższa. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że przygotowane zostały aneksy do umów i w tym zakresie nastąpi zmiana od 
początku roku.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez MOPS zmiany 
uchwały z 2017 roku – w sprawie 500 zł powyżej najniższego wynagrodzenia i 30% dodatku 
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dla każdego dziecka niepełnosprawnego. Zaproponował przyjęcie w tej sprawie stanowiska 
przez Komisję.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz powiedział, że zwiększenie dodatku 
na dziecko niepełnosprawne do 30% to dodatkowe 165 158 zł rocznie.  
Zaproponował następujące stanowisko Komisji: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zwraca się  
z uprzejmą prośbą do Skarbnika Miasta o rozważenie możliwości zwiększenia środków  
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 
oraz prowadzących rodzinny dom dziecka o 1 200 000 zł rocznie, z przeznaczeniem na: 
zwiększenie wynagrodzenia, zwiększenie dodatku za dziecko niepełnosprawne  
i wprowadzenie go dla wszystkich rodzin, wprowadzenie dodatku stażowego dla rodzin 
zastępczych i zwiększenie do 30% środków na dziecko niepełnosprawne od świadczenia 
otrzymywanego.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski zwrócił 
uwagę, że MOPS nie posiada wyliczeń, co do ostatniego sformułowania – gdyż należałoby tu 
wziąć pod uwagę wszystkie rodziny, nie tylko rodziny zawodowe – też rodziny niezawodowe 
i rodziny spokrewnione. Czyli wszystkie dzieci niepełnosprawne, w całym systemie – nie jest 
wiadome ile to będzie kosztować.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz odpowiedział, że kiedy MOPS to 
ustali, to stanowisko zostanie przeredagowane w następujący sposób: w kwocie nie mniejszej 
niż 1200 000 zł, na zwiększenie wynagrodzenia – tu wymienione trzy pozycje – oraz w miarę 
możliwości budżetowych znalezienie środków na zwiększenie świadczenia dla dzieci 
niepełnosprawnych, do wysokości 30% świadczenia podstawowego. Kiedy MOPS przedstawi 
wyliczenia, będą podjęte rozmowy na ile jest możliwe to zwiększenie.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał stanowisko pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko. 
 
 
Ad pkt 9 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zaproponował kolejne posiedzenie 
Komisji 11 marca br.  
 
Radni przyjęli propozycję przez aklamacje.  
 
 
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 MOPS na pismo Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczące wynagrodzeń 
rodzin zastępczych 
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Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


