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DPr-BRM-II.0012.19.11.2022 

Protokół nr 56/X/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 5 października 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   9 radnych  

obecnych   -   9 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. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 55/VIII/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację 

zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 

Łodzi – druk nr 224/2022. 

4. Omówienie stanu funkcjonowania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Łodzi 

oraz postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 

Oddział w Łodzi.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powitała obecnych on-line radnych 

oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała zebranych, 

iż proponowany porządek został poszerzony o projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok - druk 231/2022. 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 55/VIII/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację 

zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 

Łodzi – druk nr 224/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok - druk 

231/2022. 

5. Omówienie stanu funkcjonowania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Łodzi 

oraz postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 

Oddział w Łodzi.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała porządek pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 55/VIII/2022 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała protokół pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2022 na realizację zadań w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 

224/2022. 

p.o. Pierwszego Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Robert Skowroński 

omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w części dot. PUP 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak wraz z 

Kierownikiem Zespołu ds. Rehabilitacji p. Barbarą Polasińską omówiły projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem w części dot. MOPS. 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zapytała, skąd 

wynika brak zainteresowania środkami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych, 

szczególnie wśród organizacji pozarządowych. 

 

Kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji w MOPS p. Barbara Polasińska odpowiedziała, iż 

zmniejszenie limitów w kwocie 11440,52 zł na zadaniu dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych nie wynika z braku zainteresowania. Organizacje pozarządowe składają 

wnioski do 30 listopada roku wcześniejszego, czyli w tym wypadku do 30.11.2021 r. Te 

zadania są realizowane w roku obecnym i ww. kwota wynika z oszczędności po rozliczeniu 

zrealizowanych wniosków. Wszystkie organizacje, które złożyły wnioski w tym zadaniu, 

dostały dofinansowanie. Całe zadanie zostało zrealizowane. Wspomnianą kwotę, MOPS 

chciałby wykorzystać w innym zadaniu, w którym również są duże potrzeby finansowe.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak podziękowała 

za gospodarność w kwestii wykorzystania środków budżetowych i poprosiła o odpowiedź w 

tej kwestii PUP.  
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p.o. Pierwszego Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Robert Skowroński 

odpowiedział, iż 360 tys. zł, które PUP chciałby wykorzystać na udzielenie dotacji – 

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wynika z tego, że bardzo 

wiele osób niepełnosprawnych bezrobotnych chce podjąć własną działalność. Natomiast jeśli 

chodzi o zmniejszenie w kwocie 346 tys. zł, która dot. zwrotu kosztów wyposażenia 

stanowisk pracy, to wynika ona kilku czynników: z mniejszego zainteresowania wśród 

pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, z rezygnacji pracodawców ze 

złożonych wniosków zarówno przed podpisaniem umowy, jak i po jej podpisaniu. Brak 

zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych na pewno nie wynika z braku 

komunikacji, ponieważ ogłoszenia są ogólnodostępne, wciąż zamieszczane i ponawiane przez 

PUP.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak nawiązała do 

mniejszego zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wyraziła 

swoje zdziwienie, ponieważ przepisy prawa zachęcają i wspierają taką chęć pomocy. 

Wiceprzewodnicząca Rady dodała również, iż jest to duża kwota i zapytała, gdzie leży tego 

przyczyna.  

 

p.o. Pierwszego Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Robert Skowroński 

odpowiedział, iż nie zna przyczyny takiego postępowania. Dodał również, iż ww. kwota 

została pierwotnie rozdysponowana. Pracodawcy zrezygnowali już po złożeniu wniosku lub 

po podpisaniu z Powiatowym Urzędem Pracy umów. Pracodawcy często jako przyczynę 

swojej rezygnacji podają brak możliwości realizowania zakupów przewidzianych i 

określonych we wnioskach, przez brak możliwości dostaw transportu przez granicę z uwagi 

na wojnę na Ukrainie. Stąd taka oszczędność w zadaniach PUP i chęć przeniesienia środków 

na zadanie pomocy osobom bezrobotnym w założeniu własnej działalności.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, ilu wniosków dotyczy 

omawiana kwota. 

 

p.o. Pierwszego Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Robert Skowroński 

odpowiedział, iż kwota dotyczy kilku wniosków od 6 do 7. Wspomniana pomoc wynosi 

obecnie do 69 tys. na jeden wniosek.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk stwierdziła, iż rozumie, że sytuacja za 

naszą wschodnią granicą nie ułatwia naszym przedsiębiorcom funkcjonowania i muszą się oni 

borykać z różnymi trudnościami. Będzie to miało wielowymiarowe skutki na różnych 

płaszczyznach.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak podziękował za gospodarność i 

elastyczność w kwestii wykorzystania środków budżetowych i wykorzystania ich w celu 

pomocy osobom niepełnosprawnym w założeniu własnej działalności. Dodał również, iż 

smuci fakt, że przedsiębiorcy są zmuszeni z powodów niezależnych od wszystkich 

rezygnować ze środków służących tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

– druk nr 231/2022. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 5- Omówienie stanu funkcjonowania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w 

Łodzi oraz postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 

Oddział w Łodzi.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia zaprezentowała postulaty zgłoszone do Komisji w piśmie z dnia 13 

września br. Na początku Przewodnicząca Stowarzyszenia podziękowała za zaproszenie na 

posiedzenie Komisji i możliwość zaprezentowania ważnych tematów w kwestii pieczy 

zastępczej. Pierwszy postulat dot. wynagrodzenia rodziców zastępczych, które są 

nieadekwatne do wykonywanej pracy. Stowarzyszenie od bardzo dawna porusza ten temat, 

składa petycje i wnioski o ustabilizowanie rozsądnego wynagrodzenia dla rodziców 

zastępczych. Obecnie w senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o pieczy, 

rodzicielstwie zastępczym, w której wynagrodzenia dla rodzinnych domów dziecka 

podnoszone są do nie mniej niż 4100 zł i 5084 zł dla rodzinnych pogotowi opiekuńczych. 

Jednak zanim nowelizacja wejdzie w życie, obecne wynagrodzenia są bliskie najniższej 

krajowej. Rodzinom zastępczym zawodowym zależy przede wszystkim na zmianie zapisów 

uchwały Rady Miejskiej w Łodzi dot. wynagrodzeń. Nowy, stały zapis mógłby wprowadzać 

wzrost wynagrodzenia wraz z wzrostem najniższej krajowej, tzn. jeśli najniższa krajowa 

wzrasta o jakąś kwotę, to o tę kwotę miałaby wzrastać wynagrodzenie. Ta sama kwestia 

dotyczy również osób zatrudnionych do pomocy. Ich pomoc jest nieoceniona i niezbędna. W 

tym przypadku Stowarzyszenie wnioskowałoby również o zwiększenie etatu do pełnego, w 

szczególności w rodzinnych domach dziecka i w rodzinach, gdzie dzieci wymagają 

wzmożonej opieki. Wzrosnąć powinny także wynagrodzenia rodzin pomocowych, które 

kształtują się na wysokości 20% wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych. Druga 

kwestia dot. stosowania przez MOPS ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jest to ustawa, 

która pozwala działać urzędom zaocznie, bez przedkładania w trybie natychmiastowym 

zaświadczeń, czy dokumentacji. Ponadto, w obecnym miesiącu weszło ograniczenie, które 

uniemożliwia rodzinom zastępczym przesyłanie wniosków i rozliczeń drogą meilową. Jest 

tylko możliwość wykorzystywania skrzynki epupap MOPS-u, ale ma ona ograniczoną 

pojemność. To jest utrudnienie. W nowelizacji ustawy mają być również postulaty związane z 

upraszczaniem procedur. Natomiast w naszym Mieście stało się coś zupełnie odwrotnego. 

Kolejny punkt dot. świadczeń fakultatywnych. We wspominanej już nowelizacji ustawy 
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będzie zapis, iż na terenie powiatu, nowe domy dziecka będą powstawać tylko za zgodą 

wojewody i Rzecznika Praw Obywatelskich. Postulatem Stowarzyszenia jest zachęcenie 

rodzin do bycia rodzinami zastępczymi. Pomóc mogłyby świadczenia fakultatywne np. 

dodatki do wakacji dla dzieci, czy dopłaty do remontu mieszkania. Omówienia wymagają 

kwoty tych świadczeń. Kolejny postulat Stowarzyszenia to promocja rodzicielstwa 

zastępczego w naszym Mieście, rozwój rodziny i pieczy zastępczej, czynników, które 

mogłyby przynieść oczekiwane rezultaty w postaci nowych rodzin zastępczych. Tutaj ważny 

jest temat kart parkingowych, migawek dla dzieci i łódzkiej karty dużej rodziny dla dzieci 

pochodzących z Łodzi, ale umieszczonych w innych powiatach. Ważne również jest 

stworzenie możliwości korzystania z pakietów medycznych dla rodzina zastępczych. Na 

zakończenie, Przewodnicząca Stowarzyszenia dodała, że ważna byłaby również kwestia 

współpracy z Kuratorium Oświaty i możliwość organizowania kolonii dla dzieci z rodzin 

zastępczych.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk podziękowała za zaproponowanie 

przedstawionych postulatów dot. pieczy zastępczej następnie poprosiła poszczególne 

jednostki Miasta o odniesienie się do wypowiedzi Przewodniczącej Stowarzyszenia.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak wraz z 

Kierownikiem Wydziału Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń p. Katarzyną 

Marcinkiewicz omówiły zagadnienie rodzin zastępczych w naszym Mieście.  

Na dzień 31 sierpnia br. w Łodzi funkcjonuje 914 rodzin – najwięcej w całej Polsce, w 

których znajduje się 1191 dzieci. W senacie obecnie znajduje się proponowany projekt 

zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który zakłada wzrost 

wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Takie potrzeby zostały zgłoszone przez 

MOPS do Skarbnika Miasta. Obecnie trwa przygotowanie budżetu na przyszły rok i trwają 

rozmowy w tym temacie. Jednak nie jest przygotowywany projekt uchwały, o którym 

wspominała Przewodnicząca Stowarzyszenia, musiało nastąpić nieporozumienie. Taki projekt 

może powstać dopiero w momencie wejścia w życie zmian zapisów ustawy. Obecnie 

wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych kształtują się w następujący sposób: w 

przypadku umieszczenia w niej 1 lub 2 dzieci, to wynagrodzenie wynosi 3 tys. zł brutto 

miesięcznie. Jeżeli dzieci umieszczonych w rodzinie jest 3 to wynagrodzenie wzrasta do 3320 

zł brutto na miesiąc. W przypadku 3 dzieci lub obecności pełnoletniego dziecka uczącego się 

- 3640 zł. W przypadku rodzin zawodowych zastępczych specjalistycznych – wynagrodzenie 



8 
 

wynosi w przypadku 1 dziecka – 3320 zł brutto miesięcznie. W przypadku 2 dzieci lub więcej 

lub ewentualnie osoby pełnoletniej uczącej się – 3620 zł brutto miesięcznie. W przypadku 

nowopowstałej rodziny zastępczej zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 

3600 zł brutto miesięcznie. W sytuacji kiedy rodzina ma pod opieką dziecko przez okres 3 lat 

– to wynagrodzenie wzrasta do 4010 zł brutto miesięcznie. W przypadku osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka – w przypadku do 6 dzieci, wynagrodzenie wynosi 3640 zł brutto 

miesięcznie. W przypadku większej ilości dzieci, maksymalnie do 8 dzieci – 3720 zł brutto 

miesięcznie. Poza wynagrodzeniami rodziny są wyposażane w tzw. dodatek 20% do 

wynagrodzenia, jeżeli w rodzinach znajdują się dzieci z niepełnosprawnością. Wszystkie 

rodziny zastępcze zawodowe są wyposażone w tzw. świadczenia związane z sprawowaniem 

opieki i utrzymaniem dzieci. W przypadku rodziny spokrewnionej, na 1 dziecko – 785 zł 

brutto miesięcznie. W przypadku rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin 

specjalistycznych – 1189 zł brutto miesięcznie na 1 dziecko. Jeżeli rodzina przyjmuje nowe 

dziecko – otrzymuje jednorazowo 1100 zł brutto miesięcznie. Refundowane są również, na 

podstawie wysokości przedłożonych rachunków, koszty utrzymania – czynsze, podatki od 

nieruchomości, zakup energii, gazu itp. Są również przekazywane środki na remont – 480 zł 

w przypadku rodzin zawodowych, a 993 zł w przypadku rodzinnych domów dziecka. W 

przypadku zdarzeń losowych przyznawane jest świadczenie w wysokości 342 zł.  

W kwestii rodzin pomocowych, które pomagają rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami 

lub w rodzinach wielodzietnych – zawierana jest przez MOPS z nimi umowa. W bieżącym 

roku, po rozmowach przeprowadzonych ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego, 

wprowadzono „pierwszeństwo” rodzin zastępczych w przypadku otrzymania środków z 

PEFRON. Wówczas komisja konkursowa bierze pod uwagę fakt, czy rodzina jest rodziną 

zastępczą lub dziecko, czy nie pochodzi z rodziny zastępczej. Wszystkie wnioski są 

rozpatrywane pozytywnie. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem MOPS posiada wiedzę, że 

wpłynęły wnioski w likwidacji barier w komunikowaniu się i rodziny zastępcze dostały 

dofinansowanie na kwotę ok. 4 tys. zł na dostosowanie mieszkania do potrzeb 

niepełnosprawnego dziecka. Było również dofinansowanie do zakupów komputerów. Poza 

kwestiami finansowymi, podniesiono również temat promocji rodzicielstwa zastępczego.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski stwierdził, 

iż najgorszy pod względem umieszczeń dzieci w rodzinach zastępczych był rok 2021 r. - 

średnio 26 umieszczeń na miesiąc. W 2022 r. w lipcu – 45 umieszczeń, w sierpniu - 49, we 

wrześniu – 35, czyli dziennie 1-1,5 dziecka codziennie trafia do pieczy zastępczej. CAPZ 
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prowadzi szeroką akcję promocyjną rodzicielstwa zastępczego. Nowe rodziny się pojawiają – 

jest o 12 rodzin zastępczych niezawodowych więcej w okresie od czerwca do sierpnia br. 

jednak nadal jest to niewystarczająca ilość. Dlatego wszelkie czynniki, które mogłyby 

wesprzeć funkcjonowanie rodzin zastępczych, na pewno dadzą szansę następnym. Natomiast 

w kwestii podwyżek, do tej pory – wynagrodzenie rodzin zastępczych balansuje na wysokości 

wynagrodzenia minimalnego. Ilość rodzin zastępczych zawodowych nie będzie wzrastała, 

jeśli nie będą one należycie wynagradzane. Są one ważne, ponieważ charakteryzują się dużą 

łatwością umieszczania w nich dzieci. Placówki interwencyjne są przepełnione, i znajduje się 

w nich bardzo dużo dzieci. CAPZ stara się obecnie o otworzenie jeszcze dwóch takich 

placówek. Dyrektor CAPZ dodał, iż problem jest nie w dzieciach, które są już umieszczone, 

tylko w tych, które dopiero będą musiały być umieszczone, dlatego należy wspierać rodziny 

zastępcze.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak dodała 

również, iż w ramach wyjścia na oczekiwania rodzin, MOPS przygotował 3-letni program 

rozwoju rodzicielstwa zastępczego w Łodzi. W ramach tego programu, rodziny mają 

możliwość starania się o umieszczenie dziecka w przedszkolu, w poradni pedagogiczno-

psychologicznej, czy uzyskać wsparcie psychologiczne.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski dodał 

jeszcze, iż od wczoraj zaczął się program współpracy z Uniwersytetem Medycznym, w 

ramach którego, grupy po 6 dzieci mogą być kompleksowo przebadane, otrzymać diagnozę 

medyczną wraz ze skierowaniem na dalsze leczenie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia zapytała, czy te dzieci będą mogły być w ramach tego projektu dalej 

prowadzone medycznie. 

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski 

odpowiedział, iż jeśli będzie taka konieczność, to tak. W ramach jednego roku akademickiego 

uda się przeprowadzić przez ten program około 300 dzieci.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zwróciła się z pytaniem do MOPS dot. 

obiegu dokumentów bez możliwości przesyłania w formie elektronicznej. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, iż te zmiany wynikają ze zmiany ustawy związanej z pandemią COVID-19. 

Pewne rozwiązania uległy zmianie. Nadal dokumenty są przyjmowane papierowo i 

elektronicznie. Jednak procedury w przyznawaniu środków publicznych wymagają podpisów, 

stąd ta zmiana. Być może chodzi tu o kwestię dodatku dla dzieci z niepełnosprawnością, 

gdzie orzeczenia, których data wygasła, zachowują swoją ważność do 60 dni po dacie ustania 

stanu epidemii. Wówczas te dodatki są wypłacane.  

 

Kierownikiem Wydziału Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń p. Katarzyna 

Marcinkiewicz odniosła się do procedur MOPS, które opierają się na zapisach Kpa i ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenia przyznawane rodzinom 

zastępczym są przyznawane w trybie wnioskowym. Drogą meilową są rozliczane 

comiesięczne rachunki przesyłane przez rodziny zastępcze. Tutaj nie są planowane żadne 

zmiany, ponieważ taki sposób komunikacji ułatwia współpracę. Natomiast, jeśli chodzi o 

przyznawanie świadczeń, potrzebne są oryginalne podpisy ręczne lub uwierzytelnione, przez 

profil zaufany. Wypłacane są świadczenia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 

zgodnie z tym, o czym wspominała Zastępca Dyrektora MOPS.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zwróciła się z pytaniem, czy są 

czynione starania w kwestii podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych w naszym 

Mieście.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski 

odpowiedział twierdząco. Wspomniał również o ustawie, która ma ulec nowelizacji w tej 

kwestii.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak dodała 

również, iż MOPS przekazał szacunkowe potrzeby w tym temacie do Skarbnika Miasta Łodzi 

i Wydziału Budżetu UMŁ. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy są planowane jeszcze w 

roku bieżącym jakieś zmiany w kwestii podwyżek ww. wynagrodzeń. Szczególnie, kiedy 

rosną koszty utrzymania i wzrastają rachunki. Rosną również ceny żywności.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, iż MOPS pokrywa koszty utrzymania rodzin zgodnie z przedstawionymi 

rachunkami. Jest również przyznawane świadczenie związane z utrzymaniem dziecka, które 

od czerwca br. wzrosło.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia odniosła się do propozycji projektu uchwały w sprawie wzrostu 

wynagrodzeń dla rodzin zastępczych. Przewodnicząca dodała również, iż obecne 

wynagrodzenia nie są adekwatne do wykonywanej pracy, gotowości i odpowiedzialności, 

jaką ponoszą rodzice zastępczy.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, iż obecnie trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Ważny jest również 

fakt nowelizacji ustawy. Od nowych zapisów i daty wejścia w życie nowelizacji ustawy, 

uzależniane są dalsze działania MOPS w kwestii zwiększania wynagrodzeń dla rodzin 

zastępczych i przyszłości ewentualnego projektu uchwały w tej kwestii.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia odniosła się do potrzeby omówienia również innych postulatów, 

które pokrótce przedstawiła na początku spotkania.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak w 

odpowiedzi zaprosiła przedstawiciela Stowarzyszenia na posiedzenie Zespołu, w ramach 

tworzenia na kolejne lata programu funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego. 

Przedstawione przez Stowarzyszenie propozycje i postulaty byłyby również przedmiotem 

dyskusji takiego spotkania.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zwróciła się z prośbą do 

Stowarzyszenia o przedstawienie Komisji bardziej szczegółowych postulatów i oczekiwań 

wobec Miasta w temacie pieczy zastępczej, tak aby Komisja mogła przekazać je do 

Prezydenta Miasta Łodzi.  
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, iż Komisja w trakcie 

trwania roku budżetowego może tylko apelować w kwestii zmian budżetu. Inicjatywa jego 

zmiany, w tym również wspomniane podwyżki wynagrodzenia, należy do Prezydenta Miasta 

Łodzi. Komisja aby apelować w tej kwestii, potrzebuje uszczegółowionych postulatów wraz z 

uzasadnieniem. Komisja jest Państwu przychylna i gotowa poprzeć wspomniane postulaty. 

Jednak ważne jest, aby przedstawiona propozycja miała realny walor pomocy dla Prezydenta 

Miasta Łodzi przy konstruowaniu zmian do budżetu miasta Łodzi.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia zwróciła się z prośbą do Zastępcy Dyrektora MOPS o szczegółowe 

wyliczenia dot. wynagrodzeń. Zapytała również, czy Stowarzyszenie może przekazać 

szczegółowy opis postulatów do MOPS-u, który wraz z wyliczeniami wynagrodzeń przekaże 

pismo do Komisji.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

wyraziła zgodę na propozycję Przewodniczącej Stowarzyszenia.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk również nie wniosła sprzeciwu i 

poprosiła o szybką realizację w kwestii uszczegółowienia i przedłożenia pism, ponieważ 

ostatni kwartał roku, to moment konstruowania budżetu na przyszły rok.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poprosił również o włączenie się 

Stowarzyszenia w prace nad programem dot. pieczy zastępczej. Głos Stowarzyszenia jest 

bardzo istotny i nieoceniony, ponieważ to Państwo zajmują się pieczą na co dzień i znają te 

problemy. Państwa głos będzie niezwykle istotny w opracowaniu rozwiązań tak, aby 

sprawdziły się w praktyce.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia odpowiedziała, iż bardzo chętnie Stowarzyszenie włączy się pracę 

nad takim programem.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

dodała, iż do pracy nad programem zaproszono przedstawicieli Stowarzyszenia Ewangelicko-

Charytatywnego „Mocni w Duchu”, którzy prowadzą placówkę wsparcia dziennego i 
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placówkę specjalistyczną dla dzieci. Ponadto przedstawicieli Domu Dziecka im. Laury 

Meozzi „Ochronka Bałucka” i przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego. 

Zaproszenia są wysyłane na adresy meilowe. Do tej pory odbyły się już dwa spotkania. W 

przyszłym tygodniu odbędzie się trzecie. W związku z tym, Zastępca Dyrektora MOPS 

zadeklarowała zaprosić Przewodniczącą Stowarzyszenia telefonicznie. 

 

Ad pkt 5 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

W tym punkcie, Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poinformował 

zebranych, iż wraz z Wiceprzewodniczącym Komisji p. Michałem Olejniczakiem będą 

składać projekt uchwały dot. zmian finansowania w zakresie podmiotów leczniczych. Projekt 

ten dot. podwyżek wynagrodzeń pracowników objętych umową zlecenia i zatrudnionych w 

oparciu o tzw. kontrakt medyczny. W ramach ustawy dot. wynagradzania lekarzy i 

pielęgniarek, zostały wprowadzone podwyżki wynagrodzenia dla pracowników etatowych. 

Naturalnym odzewem pokrzywdzonej grupy jest masowe składanie wniosków o podwyżki 

lub grożenie rozwiązaniem umów, co w sytuacji niedoboru personelu medycznego, jest nie do 

pomyślenia. Stąd wspólna inicjatywa apelowania o dokonanie podobnej procedury wyceny 

podwyżek wobec wspomnianych pracowników medycznych, nie objętych zapisami w 

ustawie. Tym bardziej, że NFZ wykazał za rok ubiegły ponad 6 mld zł nadwyżki. Projekt 

uchwały zostanie przedłożony na najbliższej sesji – 12 października br. na zakończenie 

Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji o poparcie tej inicjatywy.   

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak odniósł się do słów Przedmówcy i 

dodał, iż aż 145 placówek medycznych rozlokowanych w całej Polsce zgłosiło wspomniany 

problem, w związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach 

leczniczych. To są olbrzymie koszty dla np. Szpitala im Jonschera w Łodzi, w którym ten 

problem generuje 900 tys. zł. NFZ nie przeznacza na ten cel wystarczających środków, co 

może skutkować fatalną kondycją w funkcjonowaniu szpitali. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi, Wiceprzewodniczący Komisji zwrócił się do radnych - członków Komisji, o 

poparcie zaprezentowanego apelu-stanowiska, które po podjęciu przez Radę Miejską w 

Łodzi, zostanie przekazane do Prezesa Rady Ministrów, jak i Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia.  

 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach i 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła         Wiceprzewodnicząca Komisji 

 

Monika Ograbek-Kiełpińska     Marta Grzeszczyk 

 


