
DPr-BRM-II.0012.6.21.2018 
Protokół nr 2/XII/2018 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 5 grudnia 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
 
obecnych   -     8 radnych  
 
nieobecnych  -     2 radnych tj.     tj. p. Marta Grzeszczyk 
             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 1/XI/2018 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – druk BRM  
nr 339/2018. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2019-2040 – druk BRM nr 340/2018. 

4. 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.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
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 2018 rok – druk nr 352/2018. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – druk BRM nr 339/2018. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk BRM nr 340/2018. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 352/2018. 

4. Przyjęcie protokołu nr 1/XI/2018 posiedzenia Komisji. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
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” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – druk BRM nr 339/2018.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 
projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Centrum Świadczeń Socjalnych.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik omówiła projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem (str. 199, 200, 451, 452, 407, 113, 114). 
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ww. jednostki stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji. 
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Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy nastąpił wzrost zainteresowania 
dodatkami mieszkaniowymi.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik wyjaśniła, że nastąpił 
spadek liczby wniosków o dodatek mieszkaniowy z 2200 wniosków do 1500 wniosków 
składanych miesięcznie. W 2016 r. wpłynęło łącznie 22 000 wniosków, w 2017 r. wpłynęło 
łącznie 19 761 wniosków, w 2018 r. wpłynęło do końca listopada 15231 wniosków. Duże 
znaczenie dla spadku zainteresowania dodatkami mieszkaniowymi ma uwzględniany przy 
przyznawaniu tego dodatku próg dochodowy.  
 
Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała o wysokość progu dochodowego 
obowiązującego przy udzielaniu dodatków mieszkaniowych.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik wyjaśniła, że zgodnie  
z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie 
może on przekroczyć kwoty 175% najniższej emerytury tj. 1802,15 zł, przy gospodarstwie 
wieloosobowym nie może przekroczyć kwoty 125% najniższej emerytury tj. 1287,25 zł.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, ile osób pobrało świadczenie w ramach 
programu „Dobry start”, w stosunku do liczy osób uprawnionych.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że 
szacowano wpływ ok. 50 000 wniosków w ramach programu „Dobry start”, a do końca 
listopada wpłynęło ich 46 606. W programie wypłacono kwotę 17 672 400 zł dla 58 924 
uczniów. Całość kwoty pokryta została z budżetu państwa.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała  
o domy dziennego pobytu – czy kwota zapisana w projekcie budżetu obejmuje również dom 
dziennego pobytu, który ma powstać przy ul. Podgórnej.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że to 
zadanie nie należy do Centrum Świadczeń Socjalnych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o skalę zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń w zakresie świadczenia 500+ w roku 2017 i 2018.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że stan 
nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do spłaty na dzień 31 października 2018 r. 
to 4141 378 zł, odsetki 28 890 zł. Razem do zwrotu – 442 269,14 zł. Kwota spłaconych 
świadczeń na dzień 31 października 2018 r., razem ze zwrotami za 2017 r. wyniosła 
636 044,53 zł. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy środki te zwracane są do 
budżetu państwa.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że tak.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, jak zmieniał się budżet 
Centrum w 2017 i 2018 roku. Wyraził przypuszczenie, że budżet ten zwiększył się z tytułu 
np. programu 300+.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik potwierdziła, że budżet 
zwiększył się z tytułu programu 300+. Decyzją Wojewody Łódzkiego przyznano dla Centrum 
dodatkową kwotę 12 mln zł. Kwota ta będzie zwiększona, gdyż już z tytułu tego programu 
Centrum wypłaciło 17 mln zł. Program ten nie jest obwarowany progiem dochodowym. Do 
tej chwili wpłynęło 46 000 wniosków, z tego 95% wniosków wpłynęło drogą elektroniczną. 
Jeśli chodzi o świadczenia rodzinne i wychowawcze, budżet Centrum pozostanie na tym 
samym poziomie. Jeśli chodzi o zadania własne Centrum, maleje kwota dodatków 
mieszkaniowych i jest ona co roku mniejsza.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy Centrum zajmuje się 
również wypłatą dodatku energetycznego i jaki obowiązuje w tym przypadku próg 
dochodowy. Dalej zapytał, czy refundacja z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej ma być 
obsługiwana przez Centrum Świadczeń Socjalnych.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik potwierdziła, że Centrum 
realizuje zadanie w zakresie dodatków energetycznych. Wyjaśniła, że dodatek przysługuje 
tzw. odbiorcom wrażliwym. Nie obowiązuje w tym przypadku próg dochodowy, należy mieć 
przyznany dodatek mieszkaniowy i być tzw. odbiorcą wrażliwym tj. mieć podpisana umowę  
z zakładem energetycznym, zamieszkiwać w tym miejscu i mieć przyznany dodatek 
mieszkaniowy.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, jaka jest skala dodatku 
energetycznego.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik potwierdziła, że jest to 
500-600 wniosków miesięcznie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy refundacja z tytułu 
wzrostu cen energii elektrycznej ma być obsługiwana przez Centrum Świadczeń Socjalnych.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, że 
wypłata świadczeń wynikających z tytułu refundacji za wzrost cen energii elektrycznej, jak 
dotąd nie została przypisana  do obsługi przez Centrum Świadczeń Socjalnych. Wyraziła 
nadzieję, że tak pozostanie, gdyż brak już w Centrum „wolnych mocy przerobowych”.  
Zwróciła uwagę na fakt przypisywania Centrum nowych zadań do realizacji. Podkreśliła, że 
zarówno do realizacji programu „Dobry start”, jak i programu 500+ Centrum zmuszone 
zostało do dodatkowego zatrudnienia studentów (10 osób), pracowników UMŁ (10 osób) oraz 
pracowników MOPS, którzy pomagali przy realizacji programu 500+ i zajmowali się 
wydawaniem decyzji bezdochodowych. Dodatkowo o okresie największego obciążenia 
Centrum zatrudnia 30 osób skierowanych z powiatowego urzędu pracy do prac 
kancelaryjnych itp. Wyraziła obawę, iż kolejne zadanie zostanie skierowane do obsługi przez 
Centrum, a nie idą za tym środki na tzw. koszty obsługi.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz skierował prośbę do Skarbnika Miasta 
o informację dla radnych Komisji Zdrowia, jak będzie zorganizowany system obsługi tego 
zadania, kiedy już będą znane szczegóły sprawy. Zapewnił, że Komisja Zdrowia będzie 
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interweniowała o zwiększenie budżetu Centrum, kiedy okaże się że zadnie to przypadnie do 
jego obsługi.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik dodała, że ustawowe 
terminy do wypłaty świadczeń są krótkie – od 1 sierpnia do ostatniego dnia grudnia - w tym 
czasie pracownicy Centrum nie mogą skorzystać z przysługujących im urlopów 
wypoczynkowych. Pracownicy Centrum mogą jedynie korzystać z urlopów do końca lipca,  
a nie wszyscy mogą iść na urlop w jednym terminie. Z tego względu połowa pracowników 
zmuszona jest wykorzystywać urlop w czerwcu, czy maju – to powoduje, że np. nie mogą 
wyjechać na wspólne wakacje z dziećmi. Z tego wynika bardzo duża rotacja pracowników 
(100 osób w ciągu miesiąca). Dodatkowo do Centrum kierowane są kolejne zadania do 
realizacji, a nie idą za tym pieniądze. Tak może stać się w styczniu 2019 roku, kiedy to 
nastąpi konieczność zweryfikowania 35 tys. świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych 
i jednocześnie realizować dotychczasowe zadania. Najprawdopodobniej nie zostaną do 
Centrum przekazane środki na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – wynagrodzenia dla 
pracowników, kosztów korespondencji (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – koszt 6 zł) 
itd. Zadała pytanie, kto ma pokrywać koszty obsługi zadania, czy ma to być Miasto? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że Miasto przygotowuje kolejne 
pozwy przeciw Skarbowi Państwa. Pierwszy pozew już został złożony. Miasto dokłada się 
finansowo do realizacji zadań zleconych, a zdaniem organów nadzoru takie postępowanie nie 
ma podstawy prawnej i Miasto tego robić nie powinno. Większość wydatków realizowanych 
przez Centrum, to zadania zlecone. Zgodnie z ustawami i Konstytucją RP środki kierowane 
na realizację zleconych zadań publicznych powinny być adekwatne. Obecnie w zakresie 
świadczeń rodzinnych odpis wynosi 3%, a w przypadku świadczeń 500+ - 1,5%. Nominalnie 
świadczenia te nie zwiększają się, co oznacza, że w przyszłym roku odpisy pozostaną na tym 
samym poziomie. Biorąc pod uwagę podwyżki m.in. cen energii elektrycznej i fakt 
konieczności dostarczania decyzji o przyznaniu świadczeń za zgodnym potwierdzeniem 
odbioru, kwestię wynagradzania pracowników – ewidentne jest, że odpisy te winny się 
zwiększać. Obecnie odpisy będą niewystarczające i Miasto nie powinno i nie ma prawa 
dokładać środków do realizacji zadań zleconych. Pozostaje więc apelować do strony rządowej 
o zwiększenie tych środków. Podkreślił, że pracownicy Centrum są pracownikami 
samorządowymi, jednakże obowiązek sfinansowania ich wynagrodzeń i zwiększonych 
wynagrodzeń wynikających ze zwiększonej płacy minimalnej winien leżeć po stronie 
administracji rządowej. Od lat wiele zadań zlecanych jest samorządom przy zbyt małych 
środkach kierowanych na ten cel, lub bez przekazywania środków.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o średnie wynagrodzenia 
pracowników Centrum.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik wyjaśniła, że są one 
bardzo niskie i kształtują się następująco: referent 2000 brutto, podinspektor 2200-2300 
brutto, inspektor 2500 brutto, premie ok. 20-30%. Premie od stycznia do czerwca są bardzo 
niskie, Centrum oszczędza środki, aby w najgorętszym okresie móc dodatkowo wynagrodzić 
pracowników poprzez dodatki specjalne – 500, 600 zł. Jedynie te dodatki są jeszcze w stanie 
zmotywować pracowników. Poza tym nic już pracowników nie motywuje.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz stwierdził, że wzrost wynagrodzeń 
będzie nieunikniony. Zwrócił się z pytaniem do Skarbnika Miasta.  
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że nie może być to jedynie apel do 
budżetu Miasta, ale winien być to również apel do budżetu państwa o zwiększenie ww. 
odpisów, które są zbyt niskie i ewidentnie nie pokrywają faktycznych kosztów realizacji 
zadań.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz stwierdził, że w takiej sytuacji 
zabraknie w Centrum pracowników.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik dodała, że tego się 
obawia. W 2016 r. Centrum zrealizowało zadanie – pracowano w godzinach nadliczbowych  
i w niedziele. W 2017 r. sytuacja powtórzyła się, gdyż nie stać było Centrum na zatrudnienie 
jeszcze większej liczby dodatkowych pracowników, aby stałych pracowników pozostawić 
jedynie z podstawową pensją. Pracownicy wydają decyzję z upoważnienia Prezydenta Miasta, 
ponoszą ogromną odpowiedzialność materialną.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował o zapisanej w budżecie (str. 413) 
rezerwie celowej na inwestycje, zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny 
– 2 mln zł. Rezerwa będzie rozdysponowana w trakcie roku na podstawie wpływających 
wniosków. Dodatkowo zapisana została w budżecie (str. 233) rezerwa celowa na wydatki  
w zakresie polityki społecznej i rodziny – 3 mln zł. Na str. 234 zapisana została również 
rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek 
organizacyjnych – 20 mln zł. Dodatkowo na wzrost wynagrodzeń pracowników 
pedagogicznych zarezerwowano kwotę ponad 24 mln zł. Na pytanie przewodniczącego 
Komisji p. Sebastiana Bohuszewicza dotyczące środków przewidzianych remonty m.in. 
placówek ochrony zdrowia odpowiedział, iż zapisano środki w Wieloletniej Prognozie 
Inwestycyjnej i dodatkowo w budżecie obywatelskim oraz w środkach Rad Osiedli.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 
projektu  budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (str. 357-372, 433, 467). 
 
Następnie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (str. 153,154) omówił Zastępca Dyrektora 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski.  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ww. jednostki stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy nastąpił wzrost opłaty 
stałej za pobyt dziecka w żłobku, w związku ze wzrostem wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur odpowiedziała, że wraz ze zmianą 
wysokości minimalnego wynagrodzenia wzrosła opłata stała za pobyt dziecka w żłobku, która 
wynosi 12% tego wynagrodzenia. Od stycznia 2019 r. będzie ona wynosiła 270 zł, obecnie 
wynosi 252 zł.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy nastąpił wzrost środków 
przeznaczonych na program in vitro.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że środki przeznaczone na realizację programu in vitro pozostały na tym samym 
poziomie tj. 1 000 025 mln zł.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o źródła pozyskiwania środków na 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W ogłoszonym konkursie dotyczącym 
przeciwdziałania przemocy zapisane środki wynoszą 100 tys. zł, z łącznej kwoty 359 tys. zł. 
Wyjaśniła, iż dotarły do niej informację, iż środki te nie są wystarczające.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zabezpieczone są  
w programie na ten cel,  finansowanym z budżetu Miasta. Dodatkowo większa ich kwota 
zabezpieczona została w programie dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi, tzw. 
„kapslu” – są to środki znakowane, co oznacza że nie mogą być wydatkowane na inne cele. 
W obu tych programach pewne zadania powtarzają się. Poinformowała, że będzie ogłoszony 
nowy konkurs, a organizacja społeczna dla której przyznane dotychczas środki okazały się 
niewystarczające może w nim uczestniczyć. Może również ubiegać się o środki  
z mechanizmu XIX A – tu środki są, a nikt nie zwrócił się do Wydziału w sprawie pozyskania 
dodatkowych środków. Dodała, że w Łodzi brakuje np. specjalistów wykonujących obdukcje.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, na co przeznaczono pozostałe  
259 500 zł.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że 184 500 zł przeznaczono na hostel dla sprawców przemocy, który 
prowadzi Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej. Dodatkowo 50 000 zł 
przekazano w Centrum na Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Pozostałe środki 125 000 zł 
przeznaczono dla organizacji pozarządowych – na poradnictwo, obdukcje, mediacje, 
zróżnicowane formy poradnictwa, zajęcia z psychologiem dla rodziny w kryzysie.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy środki przeznaczone na hostel dla 
sprawców przemocy są wykorzystywane w całości.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
zapewniła, że tak. Wyjaśniła, że w hostelu dla sprawców przemocy prowadzona jest również 
terapia. Dodała, że funkcjonuje przekonanie, iż pomaga się sprawcom. Jednakże rozsądniej 
jest zabrać jedną osobę ze środowiska, w którym jest konflikt i cała rodzina ma szanse żyć 
spokojnie, niż ewakuować całą rodzinę – choć hostel dla ofiar przemocy również funkcjonuje. 
Zapewniła, że środki na ten cel wykorzystywane są w całości.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o możliwość przesunięcia środków  
z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwiększenie kwoty w programie dotyczącym 
przeciwdziałania przemocy.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że te same zadania z zakresu przemocy umieszczane są w konkursach 
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dotyczących przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Nie jest tak, że brakuje środków, nadal oczekują niewykorzystane środki. 
Zachęciła do kontaktu z Wydziałem w tej sprawie  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, dlaczego program edukacji seksualnej 
nie jest wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka dodała, 
że nie ma to większego znaczenia. Zadanie realizowane jest w szkołach i jego realizacja może 
rozpocząć się w lutym lub marcu.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski dodał, że program edukacji seksualnej nie jest 
to zadanie ciągłe, a przedsięwzięcia wpisywane do WPF mają na celu zabezpieczenie 
środków pod postępowania wieloletnie i podpisywanie wieloletnich umów. Kiedy 
postępowanie jest roczne, nie ma powodu aby znajdowało się w WPF.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o kolejne umowy dotyczące zajęć  
z edukacji seksualnej.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy kwota zabezpieczona na jego 
realizację pozostaje na tym samym poziomie.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
zapewniła, że tak.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o wydatkowanie środków na zapewnienie 
schronienia dla osób bezdomnych. Ile osób korzysta z noclegowni dla bezdomnych, czy 
środki zabezpieczają dotychczasowe miejsca w noclegowniach, czy przeznaczone są na nowe 
noclegownie.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że w Wydziale Zdrowia od roku znajdują się środki finansowe na zadania 
merytorycznie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zlecane organizacjom 
pozarządowym poprzez konkursy przez Wydział Zdrowia. Wynika to z faktu, iż formalnie 
status MOPS nie uprawnia do zlecania zadań (wg. opinii RIO). Zadanie dotyczące 
bezdomności jest właśnie takim zadaniem.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka wyjaśniła, że od roku MOPS ściśle współpracuje z Wydziałem Zdrowia w zakresie 
zadań zlecanych. Środki uwzględnione w projekcie budżetu na 2019 r. zabezpieczają 
dotychczasowe miejsca w noclegowniach. W noclegowniach znajduje się 461 miejsc,  
a rotacyjnie skorzystało z nich ponad 1200 osób. Wiodącym realizatorem zadania jest 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak  zapytał o wysokość środków 
przeznaczonych na prowadzenie domów pomocy społecznej – w projekcie budżetu zapisano 
na ten cel 80 mln zł. Na prowadzenie domów dziennego pobytu zapisano 311 tys. zł.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
wyjaśnił, że w strukturze domu pomocy społecznej znajduje się dom dziennego pobytu, jest to 
przypadek jednostkowy. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak  zapytał, czy nastąpił wzrost środków 
na funkcjonowanie domu dziennego pobytu. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że nastąpił niewielki wzrost środków na funkcjonowanie domu dziennego 
pobytu pozostającego w strukturze domu pomocy społecznej o kwotę ok. 16 tys. zł. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak  zapytał, czy przeprowadzony został 
audyt pozwalający określić wysokość środków jakie powinny być przeznaczane na domy 
dziennego pobytu.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że ogółem funkcjonuje 20 domów dziennego pobytu i zapewniają one 700 
miejsc. Pod koniec 2018 r. planuje się uruchomić kolejny dom dziennego pobytu. Dodała, że 
potrzeby w tym zakresie są analizowane na bieżąco.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 
projektu  budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Miejski Zespół Żłobków.  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Wyjaśniła, że Miejski Zespół Żłobków realizuje trzy podstawowe zadania – 
tworzenie i funkcjonowanie żłobków w zakresie wydatków bieżących – środki zaplanowane 
na ten cel wynoszą 33 644 635 zł, zadania z tzw. algorytmu na kwotę 567 730 zł, zadanie  
z budżetu obywatelskiego na kwotę 6 000 zł. Łącznie stanowi to kwotę do wydatkowania  
w wys. 34 218 365 zł. Wymienione wydatki znajdują się w zestawieniu przy Wydziale 
Zdrowia i Spraw Społecznych. Miejski Zespół Żłobków pozyskuje dochody z wynajmu 
części niewykorzystanych pomieszczeń – przewidywana kwota 383 000 zł oraz z opłat  
z tytułu pobytu dziecka w żłobku – opłata stała oraz za produkty żywnościowe – kwota 
9 000 040 zł. Łącznie planowa kwota z tego tytułu wynosi 9 423 000 zł. W odpowiedzi na 
pytania przewodniczącego Komisji p. Sebastiana Bohuszewicza wyjaśniła, że 30 żłobków 
zapewnia 2 160 miejsc. Z racji z absencji i rotacji zapisuje się do 25% dzieci więcej tj. 
miesięcznie może zostać przyjętych do 2700 dzieci. Miejski Zespół Żłobków dostosowuje się 
do rosnących potrzeb i w 2018 r. uruchomiono dodatkowe 50 miejsc, a w roku przyszłym 
planuje się kolejne zwiększenie o 50 miejsc. Planuje się również budowę dwóch nowych 
żłobków – na granicy osiedli Olechów/Janów (60 miejsc) i na osiedlu Nowosolna (30 miejsc). 
 
Następnie przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o cele na jakie 
można wydatkować tzw. środki „kapslowe”.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że na programy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. 
Realizatorem nie jest jedynie Wydział Zdrowia. Są to także MOPS, Wydział Edukacji, 
Wydział Sportu. Z całości kwoty 14 mln zł, 12 mln zł przeznaczono na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, pozostałe środki na przeciwdziałanie narkomanii.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy działania na walkę  
z dopalaczami również zostały ujęte w programach.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że są ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii. Dodała, że plan środków 
„kapslowych” określany jest na podstawie przewidywanej wysokości wpłat. Wpłaty już 
osiągnęły poziom 14 mln, a wszelkie nadpłaty z danego roku przechodzą do budżetu roku 
następnego. Z tych nadpłat można ogłaszać dodatkowe środki dla organizacji pozarządowych. 
Zawsze w konkursach pojawiają się zadania związane z walką z dopalaczami.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o omówienie 
projektu  budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem (str. 207-227, 454-455, 116-119). 
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ww. jednostki stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, ile dzieci przebywa obecnie w placówkach, domach 
dziecka.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu instytucjonalnego przebywa ok. 460 dzieci. 
To zmienia się każdego dnia. Każdego dnia dzieci są zgłaszane i każdego dnia odchodzą.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy domy dziecka podlegają 
pod MOPS.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że są 
to odrębne jednostki nadzorowane przez MOPS.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o liczbę miejsc w domach 
dziecka.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że 
domy dziecka zapewniają ok. 510 miejsc. Dodał, że na początku 2021 r. domy dziecka nie 
będą mogły liczyć więcej, niż 14 dzieci i nie będzie tam mogło być dzieci do 10 roku życia. 
Ośrodek stara się, aby wymagania ustawowe zostały spełnione. Mniejsze dzieci będą musiały 
być przesunięte do pieczy rodzinnej. Jak uczą jednak doświadczenia tego roku, spora część 
wychowanków ma szansę na powrót do rodzin biologicznych.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o korelacje programu 500+ z powrotami dzieci do 
domów rodzinnych. 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że 
nie. Natomiast zauważa się korelację programu z umieszczaniem małych dzieci w domach 
dziecka. Pojawiają się dzieci w rodzinach, które na dają rady się nimi opiekować.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o wysokość wynagrodzeń 
pracowników socjalnych.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że 
pracownicy socjalni, jako grupa zawodowa są najlepiej opłacani w MOPS. Ich wynagrodzenia 
systematycznie rosną – wynoszą średnio na etat, bez premii uznaniowej 4217 zł brutto. 
Pozostali pracownicy, bez kierowników – 3414 zł brutto.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o spory z pracownikami, spory 
wewnątrz MOPS. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że 
występuje stała presja podwyżkowa ze strony pracowników socjalnych i pozostałych 
pracowników. Wydaje się, że w MOPS jest to stan permanentny.  
 
Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ”  
p. Magdalena Rogozińska powiedziała, że pozostali pracownicy MOPS są dyskryminowani, 
jeśli chodzi o zarobki. Pracownicy socjalni z roku na rok otrzymują podwyżki, reszta nie.  
W porozumieniu kończącym spór zbiorowy z pracownikami MOPS złamano pkt 3.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że 
pkt.3 nie został złamany.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił uwagę, że Komisja na 
posiedzeniu zajmuje się  projektem budżetu na 2019 rok. Poprosił o przybliżenie, czego 
dotyczy złamanie pkt. 3.  
 
Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ”  
p. Magdalena Rogozińska odpowiedziała, że jest tam zapisane zdanie, iż dyrektor MOPS 
zobowiązuje się do pozyskiwania środków finansowych na podwyżki dla pracowników,  
w równym stopniu dla wszystkich grup zawodowych.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że 
zapis brzmi „będzie dążył do pozyskiwania”, a nie „zobowiązuje się do”. To wyraźna różnica.  
 
Radny p. Bogusław Hubert dodał, że na podwyżki dla pracowników zapisana został rezerwa 
w budżecie na 2019 r. w wys. 20 mln zł.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że rezerwa będzie rozdysponowana  
w trakcie roku, po rozmowach ze związkami zawodowymi.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał czego dotyczy program Apteka 
Komunalna. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, iż program ten dotyczy zasiłków celowych na zakup leków przez podopiecznych 
MOPS.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
w MOPS.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski odpowiedział, że 
wraz z pracownikami socjalnymi pełniącymi taką rolę jest to 56 osób.  
 
Więcej 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 braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk BRM nr 340/2018.  
 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk  
nr 352/2018. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 4 – Przyjęcie protokołu nr 1/XI/2018 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 5 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- do wiadomości Komisji - pismo Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta z prośbą  
o podwyższenie kwoty dotacji przeznaczonej na prowadzenie placówek w 2019 roku  
o 200 000 zł, 
 
- pismo Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej z prośbą o opinię Komisji Zdrowia 
na temat projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019-20140 – do dnia 16 grudnia 2018 r.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował podjęcie stanowiska 
Komisji o następującej treści i skierowanie stanowiska do Prezydenta Miasta Łodzi: 
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zwraca się  
z uprzejmą prośbą do Pani Prezydent o rozważenie możliwości zwiększenia środków 
dotacji dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na 2019 r. o kwotę 200 000 zł, na 
utrzymanie prowadzonych przez Towarzystwo placówek dla osób bezdomnych. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie stanowiska pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała stanowisko. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że termin kolejnego 
posiedzenia Komisji określony zostanie na 19 grudnia lub 27 grudnia – jeśli zajdzie taka 
potrzeba.  
 
 
Spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 
 


