
DPr-BRM-II.0012.19.5.2020 
Protokół nr 24/V/2020 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 maja 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny    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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2020 rok 
 – druk nr 98/2020. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 101/2020. 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej – raport za 2019 rok – druk nr 100/2020.  

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta 
Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, na rok 2019”. – druk nr 97/2020.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych on-line 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.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 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 2020 rok  
– druk nr 98/2020.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zapytał, czy wiadomym jest, z jakiej 
przyczyny Stowarzyszenie „Nadzieja” zwróciło dotację.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że zwrot dotacji związany jest z realizacją zadania. Chodzi o specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
dodała, że sytuacja zwrotu związana była z korektą sprawozdania z realizacji zadania.  
 
 
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 2 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację zadań w zakresie 
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rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 101/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zapytał o proponowane zmiany  
w podziale środków PFRON, w omawianym projekcie uchwały.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że zwiększeniu uległy środki przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne oraz 
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. Natomiast nieco mniej środków przeznaczono na 
likwidację barier architektonicznych – istnieje uzasadniona obawa, iż ze względu na panujący 
stan epidemii nie udałoby się wydatkować wszystkich wcześniej przeznaczonych na ten cel 
środków.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zapytał, czy ze względu na stan 
epidemii możliwe będzie zrealizowanie turnusów rehabilitacyjnych w pełnym zakresie.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że MOPS otrzymał informacje od realizatorów turnusów, iż rozpoczęli swoją 
działalność. Na dzień 30 kwietnia br. osoby niepełnosprawne zgłosiły swój udział  
w turnusach na kwotę 3 095 000 zł. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zgłosił obawy, co do pełnej 
możliwości prowadzenia rehabilitacji w obecnym stanie epidemii. Zwrócił uwagę na 
konieczność stosowania dystansu oraz konieczność dezynfekcji urządzeń, pomieszczeń itd. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że wszystko uzależnione jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W chwili 
obecnej ocenia, iż będzie to wykonalne.  
 
Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała, kiedy rozpocznie się ww. rehabilitacja.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że zależy to od przyjęcia niniejszego projektu uchwały przez Radę Miejską. 
Kiedy zostanie on przyjęty, niezwłocznie powołane zostaną zespoły przyznające środki 
finansowe osobom niepełnosprawnym na uczestniczenie w turnusach rehabilitacyjnych.  
 
 
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. 
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Ad pkt 3 – Ocena zasobów pomocy społecznej – raport za 2019 rok – druk nr 100/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła raport. 
 
Raport stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak powiedziała, 
że przy każdym rodzaju zasiłku – stałym ,okresowym, na posiłki - wymienionym w raporcie, 
zmniejszeniu uległa wysokość wypłaconych środków finansowych w porównaniu z rokiem 
2018. Zapytała, co jest przyczyną tej sytuacji.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że liczba podopiecznych pomocy społecznej zmniejsza się stopniowo od kilu lat. 
W 2019 roku liczba podopiecznych spadła o 3000 osób, w porównaniu z rokiem 2018. Na tę 
sytuację wpływ miała również sytuacja na rynku pracy – osoby znajdowały pracę i nie 
potrzebowały wsparcia z pomocy społecznej. Jednocześnie w 2019 r. kryterium dochodowe 
uprawniające do uzyskania pomocy z MOPS nie uległo zmianie. To też wpływało na to, iż 
osoby mogły nie kwalifikować się do wsparcia z pomocy społecznej.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała  
o ocenę sytuacji w tym zakresie w roku 2020, mając na względzie sytuację pandemii oraz 
związany z tym wzrost bezrobocia. Zapytała, czy MOPS przygotowany jest na wypłaty 
większej liczby zasiłków w pogarszającej się sytuacji ekonomicznej mieszkańców Łodzi.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że sytuacja będzie analizowana na bieżąco. Obecnie nie odnotowuje się 
zwiększonej liczby zgłoszeń do MOPS. Wyjaśniła, że ta sytuacja może ulec zmianie  
w czerwcu, lipcu i kolejnych miesiącach, gdyż osoby otrzymujące wypowiedzenia umów  
o pracę dopiero teraz rejestrują się w urzędach pracy lub będą rejestrować się dopiero za dwa , 
czy trzy miesiące. Dlatego na ten moment trudno jest ocenić sytuację. Jednak słysząc 
niepokojące informacje dotyczące sytuacji w gospodarce można przypuszczać, że przełoży się 
to na wielkość pomocy społecznej w całej Polsce. Zapewniła, że MOPS będzie obserwował 
zmieniający się stan osób zgłaszających się po pomoc.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zapytał, czy istnieją bariery 
legislacyjne powodujące, iż osoby potrzebujące pomocy „wypadają z systemu” – nie ze 
względu na obowiązujące kryterium dochodowe ale np. sztywność obowiązujących 
przepisów itp. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że na razie nie ma takich barier. Osoby potrzebujące pomocy otrzymują 
wsparcie z urzędów pracy lub otrzymują inne zabezpieczenia społeczne. Do MOPS może 
zgłosić się każda osoba, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego:  
- dla osoby samotnej 701 zł, 
- dla osoby w rodzinie 524 zł. 
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Jednocześnie osoby te muszą zgłosić co najmniej dwie przesłanki merytoryczne – długotrwała 
choroba, bezrobocie, problemy opiekuńczo- wychowawcze itd.  
Podsumowała, że na ten moment nie można wskazać żadnych barier prawnych 
uniemożliwiających udzielenie pomocy osobie zgłaszającej się do MOPS.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zapytał, jak kształtuje się pomoc 
MOPS dla osób długotrwale bezrobotnych. Czy liczba takich osób zwiększa się, czy 
zmniejsza? Czy udaje się rozwiązywać problem długotrwałego, strukturalnego, wręcz 
dziedziczonego bezrobocia. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że grupa osób długotrwale bezrobotnych stanowi najtrudniejszą kategorię 
podopiecznych pomocy społecznej. Pomimo ich angażowania do realizowanych projektów  
w ramach rewitalizacji społecznej oraz innych projektów - poradzenie z problemem 
długotrwałego bezrobocia nie udaje się. Często osoby te podejmują pracę ale tylko do 
pierwszej wypłaty. 
 
Więcej pytań oraz głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Ad pkt 4 – Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy 
Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, na rok 2019”. – druk nr 97/2020 
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński omówił sprawozdanie. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
 
Ad pkt 5 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o sytuację w domach pomocy społecznej oraz  
w domach dziecka w związku z sytuacja związana z COVID 19. 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że udzieli informacji dotyczącej sytuacji w domach pomocy społecznej. 
Wyjaśnił, że trwa walka z nierozprzestrzenianiem się wirusa na terenie tych domów i kończy 
się ona sukcesem. Oczywiście objawy początkowe COVID 19 są nieswoiste – wysoka 
gorączka, trudności z oddychaniem - i mogą też występować przy innych zaburzeniach stanu 
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zdrowia. Gdyby nie epidemia koronawirusa mieszkańcy domów byliby zaopatrywani jak 
zazwyczaj, a nie w procedurze COVID-19. Zdarzyło się również, że mieszkaniec był 
przewieziony do szpitala, gdzie nie potwierdzono zakażenia COVID-19. W przypadku 
personelu był również taki przypadek, wdrożono procedurę kwarantanny w domu, następnie 
przeprowadzono wymazy u poszczególnych pracowników - zakażenie nie rozniosło się ani na 
pracowników, ani na mieszkańców. Sytuacja jest cały czas pod kontrolą. Miejskie domy 
pomocy społecznej zostały wyposażone w środki ochrony indywidualnej, w tym w maski  
z filtremFFP2 N95, płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, fartuchy, w niektórych 
przypadkach w przyłbice. Sytuacja jest stabilna, cały czas pod nadzorem Sanepidu. Domy 
pomocy społecznej są zamknięte dla odwiedzających od początku marca, mieszkańcy nie 
maja zajęć, ani innych aktywności na zewnątrz domów. Minimalizacja możliwości 
przeniesienia wirusa do domu pomocy jest pełna. Wyraził nadzieję, że taki stan rzeczy uda się 
utrzymać. Nad jego zachowaniem wciąż pracują dyrektorzy domów oraz załoga.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że tuż przed weekendem majowym, w jednym z  domów dziecka – Dom 
Dziecka nr 3 przy ul. Sowińskiego - stwierdzono pozytywny wynik u jednej  
z wychowawczyń. Dom dziecka został objęty kwarantanną i przeprowadzono badania 
wszystkich dzieci oraz wychowawców. Jedno z dzieci miało wynik pozytywny, zostało 
odizolowane. Drugie badanie wskazało na wynik negatywny. Wszyscy pozostali mają 
pobrane wymazy.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o sytuację w domach pomocy społecznej – ilu jest 
zakażonych opiekunów, ilu podopiecznych.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że potwierdzone zostało jedno zakażenie u pracownika domu pomocy. 
Potwierdzenia zakażeń u mieszkańców jak dotąd nie ma. Trwa pobieranie próbek od 
wszystkich pracowników domów pomocy, jak dotąd wszystkie wyniki są negatywne. Wyraził 
nadzieję, że taki stan rzeczy uda się utrzymać.  
 
Więcej pytań oraz głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Następnie przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji 
(wymienione poniżej) umieszczone zostały w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 
- pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie terminu do 25 maja 2020 r. przekazania opinii 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za 2019 rok oraz 
o zapoznaniu się z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zaproponował kolejne posiedzenie 
Komisji Zdrowia przeprowadzić również w formie zdalnej i spotkało się to z aprobatą 
radnych, członków Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastiana Bohuszewicz zaproponował termin kolejnego 
posiedzenia Komisji 20 maja br.  
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Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 
 
 


