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DPr-BRM-II.0012.19.13.2022 

Protokół nr 58/XI/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 30 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 57/XI/2022 posiedzenia Komisji z dnia 9 listopada 2022 r.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi 

na 2023 rok – druk nr 277/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022–2050 – druk nr 278/2022. 

5. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie prognozowanych 

skutków finansowych postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa Oddział w Łodzi na 2023 rok.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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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.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

Następnie Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poinformował zebranych, iż 

proponowany porządek został poszerzony o projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi - druk 

282/2022 i 284/2022. 

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 57/XI/2022 posiedzenia Komisji z dnia 9 listopada 2022 r.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi 

na 2023 rok – druk nr 277/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022–2050 – druk nr 278/2022. 

5. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie prognozowanych 

skutków finansowych postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa Oddział w Łodzi na 2023 rok.  

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk 282/2022. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w 

Łodzi” i nadanie statutu jednostce – druk 284/2022. 

 

Przewodniczący Komisji poddał porządek wraz z aneksem pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad wraz z aneksem. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 57XI/2022 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Miasta Łodzi 

p. Krzysztofa Mączkowskiego o wstępne zreferowanie projektu budżetu na 2023 rok w 

kwestii zmian w zakresie zadań merytorycznych Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej w Łodzi. 

 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski powiedział, iż w dziale Ochrona Zdrowia 

jest zapisanych 28 638 872 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 21 485 867 zł, a wydatki 

majątkowe wynoszą 7 153 005 zł. W porównaniu z 2022 r, na dzień dzisiejszy kwoty ogółem 

są mniejsze o ponad 22 mln zł. Najważniejsze w tej kwocie są wydatki bieżące, ponieważ są 

mniejsze o 13 598 000 zł. Wynika to z nie ujętych w tym zestawieniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkowym 

ubezpieczeniem zdrowotnym. Natomiast w zakresie Pomocy Społecznej jest kwota 

298 535 363 zł, a w uchwalonym na ten rok budżecie znajduje się: 284 550 577 zł. W dziale 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 118 066 zł, natomiast w obecnym roku 

jest 26 582 394 zł, czyli kwota mniejsza o 464 328 zł. W tym dziale są to wydatki bieżące. 

Ostatni dział to Rodzina, w którym na dzień dzisiejszy jest zapisanych 315 937 932 zł, a roku 

obecnym jest ponad 544 mln zł, czyli 228 mln zł kwota mniejsza, co wynika z braku 

świadczeń 500+, które były zadaniem zleconym.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, co by się stało gdyby UE 

wstrzymała Fundusze Spójności w 2023 roku przekazywane dla Polski? Czy są 

zabezpieczone środki na zadania inwestycyjne? 

 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy nie 

ma nowych przedsięwzięć, a ewentualne zatrzymanie środków finansowych z UE musiałoby 

ich dotyczyć. Jeśli chodzi o stary okres programowania, jest on obecnie kontynuowany i jest 

zabezpieczony podpisanymi już umowami. W roku 2023 nastąpi rozliczenie starych zadań, na 

które środki finansowe już są zabezpieczone. Biorąc pod uwagę obecną sytuację samorządu, 

będzie bardzo trudno wygospodarować środki na wkłady własne do nowych projektów w 
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ramach nowej perspektywy finansowej. Ponadto Skarbnik dodał, iż jeśli ustawa o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego się nie zmieni, samorządy nie będą w stanie 

wygospodarować odpowiednich środków na wkłady własne, w takiej kwocie jak w starej 

perspektywie finansowej.  

 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski zwrócił się z prośbą o wspólne 

rozpatrywanie i omawianie druków 277/2022 i 278/2022. 

 

W związku z powyższą prośbą, Przewodniczący Komisji zaproponował łączne 

procedowanie punktów 3 i 4, czyli wspólne rozpatrywanie i omawianie druków 277/2022 

i 278/2022 i zapytał, czy są jakieś uwagi do tej propozycji. 

 

Nikt nie wniósł uwag.  

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad łącznym 

procedowaniem punktów 3 i 4.  

 

Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Komisji.  

 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski zwrócił się z prośbą o zreferowanie 

druków 277/2022 i 278/2022 w pierwszej kolejności przez Wydział Gospodarki Komunalnej, 

z uwagi na zaplanowane wspólne spotkanie. 

 

Przewodniczący Komisji wyraził zgodę. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta 

Łodzi na 2023 rok – druk nr 277/2022. 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050 – druk 

278/2022. 

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.  

 

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

zreferował projekty uchwał - druki 277/2022 i 278/2022 w zakresie dochodów Wydziału. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do wszystkich wydziałów merytorycznych o 

przygotowanie zestawienia porównawczego budżetów 2022 i 2023 roku, w zakresie projektu 

budżetu.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

zreferowała projekty uchwał - druki 277/2022 i 278/2022 w zakresie wydatków Wydziału. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał czy inwestycje zawarte w WPF dot. Miejskiego Centrum 

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST oraz Miejskiego Centrum Medycznego 

im. Karola Jonschera w Łodzi. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała twierdząco.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał o środki ochrony indywidualnej. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że te środki wydatkował UMŁ. Miejskie Centra Medyczne nigdy z nich nie 

korzystały. Natomiast Domy Pomocy Społecznej korzystały z tych środków nie w formie 

finansowej, tylko zakupionych materiałów.  

 

Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz - Matyjaszczyk zapytała, 

czy w projekcie budżetu na 2023 rok została uwzględniona kwota w wysokości 6 tys. zł dla 

Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

potwierdziła, że taka kwota jest uwzględniona w przyszłorocznym budżecie Wydziału. 

Ponadto dodała, iż został również złożony do Skarbnika Miasta Łodzi wniosek o zwiększenie 
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tej kwoty o 1600 zł w ramach przesunięć w Wydziale. Jednak na tę chwilę, z uwagi na krótki 

termin składania dokumentów do 15 listopada br., nie został uwzględniony. Prawdopodobnie 

kwota ta zostanie uwzględniona w Autopoprawce do projektu budżetu na 2023 rok. Nie są to 

nowe środki tylko środki przeniesione z polityki senioralnej na Miejską Radę Seniorów, która 

o to wnioskowała.  

 

Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz - Matyjaszczyk zapytała, 

czy Miejska Rada Seniorów może liczyć na uwzględnianie tego wniosku? 

 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że wniosek wpłynął zbyt 

późno, aby uwzględnić go druku 277/2022. Jednak wszystkie wnioski będą analizowane i 

znajdą się ewentualnie w Autopoprawce.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Centrum Świadczeń Socjalnych  

 

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi p. Agnieszka Łukasik zreferowała 

projekty uchwał - druki 277/2022 i 278/2022 w zakresie Centrum. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz - Matyjaszczyk zapytała, 

kto teraz będzie wypłacał 500+? 

 

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi p. Agnieszka Łukasik odpowiedziała, 

że od 1 czerwca 2022 r. to zadanie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

zreferował projekty uchwał - druki 277/2022 i 278/2022 w zakresie Jednostki. 
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Faza pytań i dyskusji. 

 

Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz - Matyjaszczyk zapytała, 

jakie kryteria muszą spełniać seniorzy, aby otrzymać zasiłek? Ile było przypadków odmowy 

przyznania zasiłku seniorom? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, że kryteria dochodowe ustala Rada Ministrów odpowiednim aktem prawnym. 

Ostatnie rozporządzenie w tym temacie jest z lipca 2021 r. i obowiązuje przez 3 lata od 

stycznia tego roku. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, kwota dochodu 

na jedna osobę nie może przekroczyć 776 zł/mc, a w przypadku zamieszkiwania seniora z 

rodziną, dochód na miesiąc nie może przekraczać 600 zł. Zastępca Dyrektora dodała również, 

że oprócz pomocy finansowej, MOPS realizuje również inne formy pomocy, w tym dla 

seniorów, np. domy dziennego pobytu, usługi opiekuńcze. W tym roku było niewiele 

przypadków odmowy przyznania zasiłku. MOPS, odkąd zaczął się konflikt zbrojny na 

Ukrainie, obsługuje również osoby z Ukrainy. Do 7 listopada br. MOPS objął pomocą ponad 

26 tys. obywateli Ukrainy. Otrzymali oni, niezależnie od kryterium dochodowego 

jednorazowo 300 zł. Natomiast obywatelom polskim, którzy goszczą obywateli z Ukrainy, 

MOPS wypłacił kwotę ponad 63 mln zł. MOPS podjął się również współpracy z UNICEF-

em, na rzecz wsparcia dzieci i osób dorosłych.   

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej  

 

Zastępca Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Bartłomiej 

Kowalik zreferował projekty uchwał - druki 277/2022 i 278/2022 w zakresie Centrum. 

 
Faza pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Lidia Wojciechowska zapytała po której stronie MOPS-u, czy CAPZ-u leży finansowanie 
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zawodowej pieczy zastępczej i ile środków finansowych jest przeznaczonych na 

wynagrodzenia dla tych rodzin na przyszły rok? 

 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że jest to zadanie leżące po stronie MOPS-u.  

 

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Lidia Wojciechowska odpowiedziała, że Stowarzyszenie przy okazji zwiększania 

najniższego wynagrodzenia minimalnego, każdorazowo wnioskuje o podniesienie 

wynagrodzenia dla rodzin pieczy zastępczej. W związku z tym Wiceprzewodnicząca 

Stowarzyszenia zapytała, czy również teraz MOPS wystąpił z taką inicjatywą do Skarbnika 

Miasta Łodzi? 

 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że sprawy środków finansowych przeznaczonych 

dla pieczy zastępczej będą omawiane w następnym punkcie posiedzenia Komisji.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 

 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak zreferowała projekty uchwał - druki 

277/2022 i 278/2022 w zakresie Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 . 

 

Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 p. Konrad Kurczewski uzupełnił wypowiedź 

Przedmówczyni w zakresie projektów uchwał - druków 277/2022 i 278/2022 w zakresie 

Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 . 

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o budżet Pogotowia w porównaniu do roku bieżącego.  

 

Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 p. Konrad Kurczewski odpowiedział, że wydatki 

są zaplanowane w kwocie nieznacznie wyższej niż w roku obecnym – jest to ponad 1 mln zł, 

ponieważ będzie otwierana kolejna placówka opiekuńcza – Pogotowie Opiekuńcze Nr 5. 
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Obecnie trwa postępowanie w tej sprawie. Ogólny budżet Pogotowia nie zwiększa się. Nie są 

składane wnioski o zwiększenie środków finansowych dla Pogotowia.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Miejski Zespół Żłobków 

 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur zreferowała projekty uchwał - 

druki 277/2022 i 278/2022 w zakresie Jednostki. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał z czego wynika wzrost wydatków. 

 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur odpowiedziała, że wzrost 

wydatków wynika z regulacji wynagrodzeń i zwiększenia kosztów. Od stycznia 2023 r. 

będzie wyrównywane wynagrodzenie minimalne zgodnie ze wzrostem dla trzech grup 

pracowników: młodszego opiekuna, kucharza i robotnika. Następne wyrównanie nastąpi w 

lipcu 2023 r.  

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

W związku z brakiem innych pytań, Przewodniczący Komisji zaproponował łączne 

opiniowanie dla wszystkich jednostek będących w zakresie merytorycznym Komisji, osobno 

dla druku 277/2022 i 278/2022.  

 

Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 277/2022 w zakresie: 

 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  

 Centrum Świadczeń Socjalnych,  

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej, 

 Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, 
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 Miejskiego Zespołu Żłobków. 

 

Komisja w głosowaniu: przy 5 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050 – druk 

278/2022 w zakresie: 

 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  

 Centrum Świadczeń Socjalnych,  

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej, 

 Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, 

 Miejskiego Zespołu Żłobków. 

 

Przewodniczący Komisji wstrzymał się od głosowania 

 

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji wstrzymał się od głosowania z uwagi na jego interes prawny. 

 

Ad pkt 5 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 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował, aby Komisja przekazała 

Informację MOPS-u z uwzględnionymi postulatami Stowarzyszenia na ręce Prezydenta 

Miasta Łodzi w formie stanowiska, aby w ramach prowadzonych prac budżetowych lub 

ewentualnych nowelizacjach budżetu na 2023 rok, zostały uwzględnione. Następnie 

Przewodniczący Komisji zaproponował stanowisko o treści:  
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„Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zwraca się  

z uprzejmą prośbą do Pani Prezydent Miasta Łodzi oraz Skarbnika Miasta Łodzi 

o uwzględnienie, na miarę możliwości budżetowych w 2023 roku, postulatów petycji 

Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi, z uwzględnianiem wariantów 

przedstawionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

Zaproponowane przez Przewodniczącego Komisji stanowisko, zostało przyjęte poprzez 

aklamację.  

 

Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Radna Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi p. Zofia Siodorowicz - Matyjaszczyk zapytała, 

czy Miejska Rada Seniorów w Łodzi mogłaby na kolejnym posiedzeniu Komisji przedstawić 

informację z działalności Rady w obecnej kadencji, w związku z jej zakończeniem w 

przyszłym roku.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poinformował Przedmówczynię, iż 

kadencja Rady Miejskiej w Łodzi została przedłużona do wiosny 2024 r. W związku z tym, 

zwrócił się z prośbą do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o informację, jakie są ramy 

czasowe kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi, i czy nie należy wykonać w związku z 

tym określonych czynności legislacyjnych.  

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi p. 

Małgorzata Matynia zapytała, dlaczego postulaty Stowarzyszenia nie zostały uwzględnione 

w projekcie budżetu w tym momencie, tylko są przesuwane na jego nowelizację w marcu 

2023 roku? 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że już wcześniej było 

sygnalizowane, że postulaty Stowarzyszenia mogą zostanć uwzględnione dopiero w 

nowelizacji, ponieważ budżet jest przepełniony zadaniami i potrzebami finansowymi. Miasto 

musiało przełożyć dużą część inwestycji na przyszłe lata. MOPS przedstawił propozycję 

Stowarzyszenia w Informacji, która została dzisiaj zaopiniowana w formie stanowiska 

Komisji i zostanie przekazana do Prezydenta Miasta Łodzi i Skarbnika Miasta Łodzi, aby 

mogła zostać uwzględniona w przyszłorocznym budżecie. 
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Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Łodzi 

p. Małgorzata Matynia zapytała, czy istnieje możliwość przekazania stanowiska Komisji jak 

najszybciej, tak aby przedstawione postulaty miały szansę znaleźć się jeszcze w 

Autopoprawce w grudniu br.? Ponadto zapytała, jakie postulaty zostały w nim uwzględnione? 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że oczywiście 

Stanowisko zostanie przekazane niezwłocznie po jego sporządzeniu. Ponadto Przewodniczący 

Komisji dodał, że wszystkie postulaty Stowarzyszenia zostały uwzględnione w Informacji. 

Sprawa będzie monitorowana przez Komisję.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

dodała, iż wraz z wzrostem wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku nastąpi realizowanie 

ustawowych zapisów w tym zakresie w stosunku do pieczy zastępczej. Jest to jednak 

mniejsza kwota niż proponuje Stowarzyszenie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że Komisja będzie 

zabiegać o dodatkowe środki oprócz tych obligatoryjnych.  

 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 7. - 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. 

 

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. 
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Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 8. - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych 

w Łodzi” i nadanie statutu jednostce – druk 284/2022. 

 

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi p. Agnieszka Łukasik omówiła projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Brak pytań. 

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 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach 

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Monika Ograbek-Kiełpińska       Sebastian Bohuszewicz 

 


