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DPr-BRM-II.0012.19.12.2022 

Protokół nr 57/XI/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 9 listopada 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 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 56/X/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 

w Łodzi w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji. 

4. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie prognozowanych 

skutków finansowych postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa Oddział w Łodzi na 2023 rok.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Ad pkt 1. - Przyjęcie porządku obrad. 

Następnie Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poinformował zebranych, iż 

proponowany porządek został poszerzony o następujące projekty uchwał Rady Miejskiej w 

Łodzi: druk nr 273/2022, druk 274/2022, 267/2022 i 272/2022. 

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 56/X/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 

w Łodzi w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji. 

4. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie prognozowanych 

skutków finansowych postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa Oddział w Łodzi na 2023 rok.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk 273/2022. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk 

274/2022. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 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 267/2022. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź – 

druk 272/2022. 

 

Przewodniczący Komisji poddał porządek pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2. - Przyjęcie protokołu nr 56/X/2022 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie projektu uchwały Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Łodzi w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przedstawił projekt uchwały nr 1/2022 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zdalnego trybu 

obradowania Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania w sprawie.  

 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji poddał po głosowanie przyjęcie 

projektu uchwały nr 1/2022 Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi w 

sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji. 

 

Komisja w głosowaniu: przy 7 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 4. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie 

prognozowanych skutków finansowych postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie 

Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi na 2023 rok.  

 

Informacja stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz przedstawił Informację Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie prognozowanych skutków finansowych postulatów 

zgłoszonych przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi na 2023 rok.  
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Jednocześnie Przewodniczący Komisji dodał, iż przedstawiona kwota w wysokości 3 875 281 

zł to duża kwota i poddał pod wątpliwość, czy budżet Miasta na 2023 r. będzie stać na taki 

koszt w tym zakresie.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia stwierdziła, iż zaproponowana kwota dot. wszystkich rodzin 

zastępczych, na cała pieczę rodzinną. Jest to łączny koszt utrzymania. Natomiast 

Stowarzyszenie wnioskowało w ramach przedstawionych postulatów. Te zagadnienia nie są 

wyszczególnione, tzn. koszty, które należy pokryć zgodnie z nowelizacją ustawy i koszty 

przedstawionych postulatów. Te ostanie przedstawiają znacznie mniejszy koszt, bo niecały 

1 mln zł.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, że w kwestii wynagrodzeń, chodzi tutaj tylko o rodziny zastępcze zawodowe. 

Natomiast w kwestii dofinansowania wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania, 

przyjęto zasadę nieróżnicowania z jakiej rodziny pochodzą, czy zastępczej zawodowej, czy 

zastępczej spokrewnionej. Ustawodawca bardzo różnicuje te kwoty w zależności od rodzin. 

W przypadku rodzin spokrewnionych, których w Łodzi jest najwięcej, ta kwota jest o wiele 

niższa w porównaniu z rodzinami zastępczymi zawodowymi. W przypadku rodziny 

zastępczej spokrewnionej, rodzina otrzymuje na dziecko 785 zł, a rodzina zastępcza 

zawodowa – 1100 zł.   

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia odpowiedziała Przedmówczyni, że wspomniana kwota jest 

całościowa i dot. całkowitego utrzymania. Natomiast kwota, o którą wnioskuje 

Stowarzyszenie jest zupełnie inna, o wile niższa w stosunku do przedstawionej przez MOPS. 

Zróżnicowanie jest wszechobecne pomiędzy pieczą rodziną, a domami dziecka, pomiędzy 

rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, a rodzinami niespokrewnionymi. Stowarzyszenie 

wnioskuje na rzecz rodzin zastępczych zawodowych.   

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odniósł się do wypowiedzi 

Przedmówczyń i stwierdził, że nie można pogłębiać dyskryminacji w kwestii np. 

dofinansowania do wypoczynku. Postulaty Stowarzyszenia obejmują pewne zagadnienia, ale 

należy ją uwzględnić w całym obszarze. Jeśli ustawa pozwala na zróżnicowanie 
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wynagrodzeń, to w tym temacie można próbować różnicować. Natomiast w kwestii 

dofinasowania do wypoczynku, nie ma podstaw by różnicować te koszty.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia odpowiedziała, że brak różnicowania w kwestii dofinansowania do 

wypoczynku to bardzo dobry postulat w kierunku dzieci. Natomiast Stowarzyszenie wnosiło 

o wyliczenie przedstawionych postulatów. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poprosił MOPS o uzupełnienie we 

wspomnianym przez Stowarzyszenie zakresie, czyli koszt podwyżki wynikający z nowelizacji 

ustawy oraz ewentualny koszt dodatkowy, który Miasto mogłoby zaproponować.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

dodała, że podwyżka dla rodzin zawodowych, od lutego 2023 r. do grudnia 2023 r. wynosi 

1 319 903 zł.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podsumował, że wobec tego realny 

koszt petycji Stowarzyszenia wynosi ok. 2 500 000 zł.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak dodała 

jeszcze, że przedstawiona kwota dot. obligatoryjnych ustawowych kosztów, bez 500 zł, o 

które dodatkowo wnioskuje Stowarzyszenie. Razem z propozycją Stowarzyszenia całkowity 

koszt wyniósłby 2 112 768 zł, w tym 1 319 903 zł to kwota obligatoryjna. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o pilne 

przekazanie informacji w tym zakresie, z wyszczególnieniem omawianych przed chwilą 

kosztów, w celu przekazania wniosku Komisji o dokonanie, w miarę możliwości, 

przedstawionych zmian w projekcie budżetu na 2023 r. do Prezydenta Miasta Łodzi.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

zwróciła się z pytaniem, czy przedstawione w informacji koszty mają dot. tylko rodzin 

zastępczych zawodowych.  
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Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia odpowiedziała, że jeśli Miasto ma możliwość przedstawienia 

propozycji w tym zakresie również dla rodzin zastępczych spokrewnionych, byłoby bardzo 

dobrze.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji zarówno w kwestii rodzin zastępczych zawodowych, jak i dla wszystkich rodzin 

zastępczych.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedział, że powyższe informacje zostaną przedstawione Komisji najpóźniej w dniu 

jutrzejszym. Zostaną one również przekazane Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego 

Oddział w Łodzi.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował wstępnie, aby Komisja 

w tej kwestii, w celu podjęcia stanowiska, odbyła się w dniu sesyjnym – 16 listopada br., po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski w celu 

uzupełnienia wypowiedzi Przedmówców dodał, iż duże źródło nowych rodzin zastępczych 

stanowią rodziny z innych powiatów. Jeśli nasze rodziny zastępcze nie będą miały nieco 

wyższych wynagrodzeń niż w innych powiatach, to tych rodzin nie pozyskamy. W stosunku 

do zeszłego roku, który był rekordowy, bo 312 dzieci trafiło do pieczy zastępczej, już 

zwiększyła się ilość umieszczeń w roku bieżącym, np. w sierpniu br. było 45 umieszczeń. 

Wynagrodzenia rodzin zastępczych zależą również od stażu rodziny – rodzina z większym 

stażem otrzymuje wyższe wynagrodzenie. Wyrównanie tych wynagrodzeń obligatoryjnie, bez 

względu na staż, zlikwidowałoby tzw. prawo nabyte. Kolejna kwestia dot. przyznania dodatku 

dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Jeśli te kwestie również 

obligatoryjnie zostaną wyrównane, to kolejne tzw. prawo nabyte zostanie zlikwidowane.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował, aby te informacje 

również znalazły się w zestawieniu. Dodał również, iż byłoby dobrze, aby pomimo trudnej 

sytuacji finansowej, chociaż na część wskazanych postulatów, znalazły się środki w budżecie 

Miasta Łodzi.  
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Ad pkt. 5. – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

Łódź-Górna, Widzew, p. Wiesław Łukawski zapytał, kiedy zostaną wypłacone środki 

finansowe dla pracowników domów dziecka, związane z wejściem w życie zapisów 

Protokołu nr 2. 

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski 

odpowiedział, iż te środki finansowe należą się wraz z momentem podwyżki wynagrodzenia 

lub minimalnej płacy zasadniczej. Nikt z wychowawców domów dziecka, nie zarabia mniej 

niż wynika z protokołów.  

 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

Łódź-Górna, Widzew, p. Wiesław Łukawski zapytał, co w sytuacji jeśli chodzi o 

przeszeregowanie do innej grupy wynagrodzenia.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski 

odpowiedział, że tutaj również wszyscy pracownicy mieszczą się w odpowiednich 

„widełkach” wynagrodzeń. Dodał jednocześnie, że jeśli w przyszłym roku budżetowym, będą 

środki finansowe wynikające z podniesienia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, to 

otrzymają je te osoby, którym będą się one należeć zgodnie z zawartym porozumieniem. 

 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

Łódź-Górna, Widzew, p. Wiesław Łukawski zwrócił uwagę, iż zgodnie z zawartym 

porozumieniem są pracownicy, którym należy się wyrównanie od października br.  

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski 

odpowiedział, że wszyscy, którzy powinni dostać wyrównanie otrzymają je, ale z jego wiedzy 

wynika, że takiej osoby na tę chwilę nie ma. Poprosił jednocześnie Przedmówcę o 

indywidualny kontakt, jeśli ma inne informacje w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

Łódź-Górna, Widzew, p. Wiesław Łukawski odpowiedział, iż skontaktuje się osobiście.  
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Ad pkt 6. - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

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

– druk nr 273/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk 

274/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
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2022 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Łodzi – druk 267/2022. 

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

omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy jest zainteresowanie przedmiotowymi dotacjami.  

 

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

odpowiedział twierdząco i dodał, że w kwestii wyposażenia stanowisk pracy przez 

pracodawców, nastąpiło zmniejszenie zainteresowania. Jest to spowodowane 

najprawdopodobniej jeszcze skutkami pandemii i wojną na Ukrainie.  

 

Następnie, Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź – 

druk 272/2022. 

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Na zakończenie posiedzenia, Przewodniczący Komisji powrócił do tematu najbliższego 

planowanego posiedzenia Komisji i przekazania stanowiska Komisji w sprawie 

prognozowanych skutków finansowych postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie 

Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi na 2023 rok. Dodał również, iż ma nadzieję, że 

pomimo trudnej sytuacji finansowej, choć część z przedstawionych postulatów zostanie 

uwzględniona w przyszłorocznym budżecie, jeśli nie od razu, to w trakcie trwającego roku 

budżetowego, kiedy sytuacja finansowa Miasta bardziej się stabilizuje. Ponadto podsumował, 

iż te temat będzie monitorowany przez Komisję na bieżąco.  

 

Więcej spraw pod obrady Komisji nie wniesiono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach 

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

Monika Ograbek-Kiełpińska      Sebastian Bohuszewicz 

 


