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DPr-BRM-II.0012.19.10.2022 

Protokół nr 55/VIII/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 29 sierpnia 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 54/VII/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  
– druk nr 200/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2022-2050 – druk nr 201/2022. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych 
Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i nadania jej statutu - druk nr 198/2022. 

6. 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.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski zgłosił 

wniosek o włączenie do porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację projektu pn. „U siebie – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 

niesamodzielnych mieszkańców w Łodzi” – druk nr 206/2022. 

Radni przyjęli wniosek przez aklamację. 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 54/VII/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  
– druk nr 200/2022. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2022-2050 – druk nr 201/2022. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych 
Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i nadania jej statutu - druk nr 198/2022. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację projektu pn. „U siebie – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 
niesamodzielnych mieszkańców w Łodzi” – druk nr 206/2022. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

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 54/VII/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  

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

– druk nr 200/2022. 

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

z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, co zostało zalane i gdzie. 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski wyjaśnił, że 

w Domu Dziecka nr 14, przy ul. Gdańskiej, nastąpiło uszkodzenie stropu. 

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Prowadzenie posiedzenia przejął przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz. 

 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 

2022-2050 – druk nr 201/2022. 

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. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5- Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych 

Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i nadania jej statutu - druk nr 198/2022. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że jeden ze związków zawodowych zgłosił negatywną 

opinię do niniejszego projektu uchwały. 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

p. Magdalena Rogozińska powiedziała, że związek zawodowy jest całkowicie przeciwny 

utworzeniu ww. jednostki, ponieważ nie została podana siedziba jednostki, podana siedziba to 

miasto Łódź. Centra Usług Wspólnych nie sprawdzają się, jest na to przykład w oświacie,  

w pieczy zastępczej np. księgowe zaczynają wracać do szkół. Jeśli chodzi o zastępowalność 

pracowników, to nie jest to możliwe, ponieważ praca w CUW, czy dla księgowych w domu 

pomocy społecznej, nie jest atrakcyjna dla pracowników. Oszczędności z tytułu utworzenia 

CUW nie będzie, co wynika z przedstawionej informacji dyrektora p. Sz. Kostrzewskiego, 

natomiast prawdopodobnie będzie trzeba do tego jeszcze dołożyć. W dobie, kiedy Miasto nie 

ma na nic pieniędzy, pracownicy zatrudnieni są na najniższej stawce krajowej dyrektor 

twierdzi, że do tego interesu trzeba będzie dołożyć. To jest niedopuszczalne. Oczywiście 

dyrektor zaznaczył, że pracownicy w dps-ach, jak i w całej pomocy społecznej podwyżek nie 

otrzymają. Pracownik, który będzie chciał otrzymać wypłatę do ręki, bo ma taka ustawową 

możliwość, dyrektor twierdzi „to sobie pojedzie”. Nas nie stać na to, żeby pracownika 

wypuścić nie wiadomo gdzie. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe też mają przejść do CUW, a 

to są pieniądze pracowników i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w DPS Spadkowa dyrektor 

domu prowadzi charytatywnie, społecznie. Do tej Kasy należy dom dziennego pobytu, który 

w ogóle do CUW nie wchodzi.  

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 

że wskazanie konkretnej lokalizacji, to wymóg ustawowy mówi o siedzibie, a siedzibą jest 

miasto Łódź. Jak tłumaczył, trwa poszukiwanie nieruchomości i lokalizacji. Na tym etapie 

procedowania uchwały jest to rzecz drugorzędna. Konkretna lokalizacja zostanie wskazana. 
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Nie mówił, że pracownicy nie otrzymają podwyżek, kwestia podwyżek jest uzasadniona jeśli 

chodzi o pracowników pomocy społecznej, także dps-ów, tylko będą musiały znaleźć się 

środki na podwyżki powyżej wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli chodzi o oszczędności, to 

na spotkaniu ze związkami zawodowymi celowo zadeklarował, że poprzez tworzenie CUW 

nie szuka się oszczędności, ale aby zadania w zakresie finansów, budżetowania, 

sprawozdawczości były właściwie i sprawnie wykonywane i żeby nie leżały po stronie dps-

ów. W domach pomocy pozostała niewielka kadra administracyjna, około 5% wszystkich 

pracowników. Biorąc pod uwagę ogrom pracy księgowej i sprawozdawczej jednostek 

budżetowych tworzone są CUW. Aby funkcjonowały one właściwie potrzeba czasu. Stąd 

pilotaż i tylko część domów wchodzi do CUW, aby zorganizować go na miarę domów 

pomocy społecznej, bo są to jednostki o specyficznych zadaniach. Odpowiedzią na problemy 

z pozyskaniem odpowiednich kadr na ryku pracy jest właśnie skupienie działań w jednym 

miejscu, aby pracownicy nie musieli pracować po godzinach, w weekendy, aby zrealizować 

zadania finansowe, czy sprawozdawcze. Aby przenieść część działań „nie opiekuńczych” do 

innej jednostki. Tam organizacja pracy może przebiegać nieco inaczej. Planuje się również 

wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Jeśli chodzi o Kasę Zapomogowo-

Pożyczkową, to jest to osobne ciało, prowadzone społecznie w dps przy  

ul. Spadkowej i nie ma przeciwskazań, żeby Kasa dalej była tam prowadzona.  

Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

p. Magdalena Rogozińska odpowiedziała, że księgowa musi zostać w dps, ponieważ 

mieszkańcy bądź ich opiekunowie muszą mieć dostęp do swoich pieniędzy, do depozytów. 

Niemożliwe, aby mieszkaniec domu jeździł do CUW. 

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

odpowiedział, że musi pozostać dostęp do depozytów, więc ta cześć działań pozostanie  

w dps-ach.  

Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

p. Magdalena Rogozińska odpowiedziała, że wobec tego tworzenie CUW jest pozbawione 

sensu. 

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy skoro jednym z argumentów utworzenia CUW jest 

m in. usprawnienie rozliczeń, to czy są informacje, że jakiś dps błędnie się rozliczał. 

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

odpowiedział, że uzasadnieniem jest to, co wiadomo organowi nadzoru, czyli jak duże jest 

obciążenie pracowników – przy systemach finansowo-księgowych, sprawozdawczości, 

wielości operacji księgowych itp. Wsłuchując się w głos przeciążonych pracą pracowników  
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w tej części funkcjonowania dps-ów, zaproponowano takie rozwiązanie. Nie jest to pomysł 

nowy, tak funkcjonuje wiele innych jednostek budżetowych.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy były symptomy, że pracownicy sobie nie radzą.  

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

odpowiedział, że pracownicy radzą sobie, ale kosztem pracy np. po godzinach, czy  

w weekendy. Należałoby pewnie powiększyć te działy finansowe, ale chyba nie w te stronę 

należy iść.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy z perspektywy czasu należy spodziewać się 

oszczędności z tytułu CUW.  

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

odpowiedział, że oszczędności nie są zakładane.  

Radny p. Radosław Marzec powiedział, że w obawia się, iż w początkowej fazie 

funkcjonowania CUW będą potrzebne dodatkowe środki – na zakup sprzętu informatycznego, 

sprawne przekazywanie oryginałów dokumentów do CUW itp. Jakie środki potrzebne są na 

samo utworzenie CUW, plus środki na doposażenie poszczególnych domów pomocy.  

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

odpowiedział, że nie będzie wypowiadał się odnośnie samych kwot. Na pewno podstawowym 

źródłem funkcjonowania CUW są dotychczasowe plany domów pomocy, w zakresie 

przenoszonych zadań – sumarycznie ok. 5 300 000 zł. Dodatkowe kwoty nie będą już tak 

wysokie, bo pracownicy przechodzą ze sprzętem.  

Radny p. Radosław Marzec powiedział, że oczekuje informacji, do jakiej kwoty należy 

spodziewać się kosztów wynajęcia lokalu na CUW, a jakiej kwoty w tym zakresie nie będzie 

można przekroczyć.  

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

odpowiedział, że aby uniknąć kwot za najem, czy dzierżawę zakłada się funkcjonowanie 

CUW w pomieszczeniach z zasobów miasta. Jeśli takich nie będzie, to w jego ocenie ok. 150 

tyś. zł. potrzeba będzie na wynajem powierzchni ok. 300 m2, ale tego chcieliby uniknąć.  

Radny p. Radosław Marzec powiedział, że skoro jest to program pilotażowy, to czy 

przemyślaną decyzją jest włączenie do pilotażu największego dps-u tj. CRO.  

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

odpowiedział, że to przemyślana decyzja, lepiej żeby w pilotażu uczestniczył dom w pełni 

reprezentatywny, jeśli chodzi o zadania realizowane przez dom pomocy. W przypadku 

mniejszych domów nie byłby to pełny zakres.  
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Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że największy dom pomocy wystawia się na 

wielką próbę, o co się bardzo obawia. To będzie z niekorzyścią dla pracowników  

i mieszkańców CRO. Ten cały system powinien zostać najpierw sprawdzony na mniejszych 

domach. Dodał, że do radnych wpłynęło pismo pracowników, w nim zawarto 14 argumentów 

przecie utworzeniu CUW. Zapytał, z jakiego powodu to pismo powstało, czy były rozmowy 

informujące z pracownikami, spotkania z pracownikami, ile tych spotkań było, czy 

wyjaśniono wątpliwości pracowników.  

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

odpowiedział, że dotąd organizowane spotkania odbywały się z dyrektorami i księgowymi 

jednostek. Pismo pracowników powstało pewnie na podstawie plotek i fragmentarycznych 

informacji, jakie docierały do pracowników. Bo jak dotąd nie było spotkania ze wszystkimi 

pracownikami, ale takie się odbędą i wątpliwości będą rozwiewane.  

Radny p. Radosław Marzec odpowiedział, że nie dziwi się więc obawom pracowników. 

Spotkania powinny odbywać się przed opiniowaniem uchwały. Zapytał, czy w innych 

miastach również powstają CUW-y. 

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

odpowiedział, że owszem – np. w Radomiu, gdzie również stopniowo przyłączano jednostki  

i zadania.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał o ile jednostek chodzi.  

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

odpowiedział, że cztery domy pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy i innego 

typu placówki.  

Radny p. Radosław Marzec zapytał o inne miasta. 

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

odpowiedział, że Poznań, ale nie zna szczegółów. 

Radny p. Radosław Marzec zwrócił się z prośbą o bliższe informacje w tej sprawie jeszcze 

przed sesją Rady Miejskiej. Dodał, że będzie głosował „przeciw”, gdyż w jego opinii nie jest 

to dobrze przygotowane, pracownicy mają szereg argumentów przeciw, a Łódź będzie drugim 

albo trzecim miastem w Polsce, które takie CUW-y wprowadza. Nie można liczyć też na 

oszczędności, przeciwnie będą dodatkowe koszty, zamieszanie w kwestiach pracowniczych, 

co odbije się na podopiecznych domów pomocy.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, na kiedy przewidziane jest otwarcie CUW.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że na 1 stycznia 2023 r.  
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Radny p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę na wzrost kosztów funkcjonowania instytucji, 

a Prezydent Miasta zaczyna pączkowanie instytucji poprzez wyłączanie ich części. 

Powierzchnia na które funkcjonują służby finansowe będzie nadal pusta, a będzie 

poszukiwana nowa powierzchnia. Dyrektor powiedział, że „będzie gorzej, żeby było lepiej”. 

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

odpowiedział, że wystąpi okres przejściowy, a nie że będzie gorzej. Jak zawsze przy 

organizowaniu nowych instytucji mogą pojawić się problemy.  

Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że za „gorzej” nie głosuje.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak powiedział, że jak wspomniał dyrektor 

p. Sz. Kostrzewski obecnie w kadrach i płacach pracuje 60 osób. Czy nie ma obawy, że 

niektóre osoby nie znajdą tam zatrudnienia po utworzeniu CUW.  

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

odpowiedział, że przy przenoszeniu zadań stosuje się art. 23’, czyli przenoszone są wszystkie 

osoby, na takich samych warunkach. Nie ma mowy o redukcjach.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak powiedział, że jeżeli zostaną 

przeniesione osoby z dps-ów, to jak zagospodarowane zostaną puste po kadrach i finansach 

pomieszczenia.  

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

odpowiedział, że zawsze można uruchomić tam dodatkowe pomieszczenia służące terapii 

mieszkańców, uruchomić pokoje jednoosobowe na które jest duże zapotrzebowanie  

i zwiększyć liczbę miejsc.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak odpowiedział, żeby wziąć to pod 

uwagę i że warto zagospodarować pomieszczenia na terapię podopiecznych, czy pokoje. 

 

Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy 3 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 6 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na realizację projektu pn. „U siebie – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 

niesamodzielnych mieszkańców w Łodzi” – druk nr 206/2022. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski omówił 

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 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 7 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poinformował, że pracę z Komisją 

Zdrowia kończy sekretarz p. Magdalena Czerkawska, która przechodzi do innych struktur 

UMŁ. Podziękował za dotychczasową współpracę i powitał nową osobę, która będzie 

współpracowała z Komisją tj. p. Monikę Ograbek-Kiełpińską.  

 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

Magdalena Czerkawska        Sebastian Bohuszewicz 

 


