
 

 

DPr-BRM-II.0012.20.10.2021 

Protokół nr 10/XII/2021 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi  

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 1 grudnia 2021 r.  

posiedzenie on-line 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   11 radnych  

obecnych   -   11 radnych  

nieobecnych  -   0      

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 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. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Makowski. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 8/XI/21 z dnia 3 listopada 2021 r i protokołu nr 9/XI/21 z dnia 

 9 listopada 2021 r.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 

299/2021 w zakresie następujących komórek organizacyjnych miasta: Wydziału 

Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego 

Zespołu Żłobków, Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej, Centrum Świadczeń 

Socjalnych, Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji oraz  Straży Miejskiej w zakresie profilaktyki . 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 300/2021. 

5. Sprawy  wniesione i wolne wnioski.  
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IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości na posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 

obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Przewodniczący poinformował, że 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. 

Przekazał także, że na 1 grudnia zgodnie z raportem przesłanym przez Wydział Edukacji  

zawieszonych jest 84 placówek w tym z  całkowicie zawieszonymi zajęciami 12, z częściowo 

zawieszonymi zajęciami- 72.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr protokołu nr 8/XI/21 z dnia 3 listopada 2021 r. 

 i protokołu nr 9/XI/21 z dnia 9 listopada 2021 r.  

Przewodniczący poddał protokół  nr 8/XI/21 pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Przewodniczący poddał protokół  nr 9/XI/21 pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – 

druk nr 299/2021 w zakresie następujących komórek organizacyjnych miasta: Wydziału 

Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego 

Zespołu Żłobków, Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej, Centrum Świadczeń 

Socjalnych, Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji oraz  Straży Miejskiej w zakresie profilaktyki . 
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poprosił o przedstawienie 

planowanych dochodów i wydatków w zakresie działania Komisji w odniesieniu do  

poszczególnych służb: 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

Miejskiego Zespołu Żłobków, 

 Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej,  

Centrum Świadczeń Socjalnych,  

Wydziału Edukacji,  

Wydziału Sportu,  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

 Straży Miejskiej w zakresie profilaktyki. 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału  przedstawiła  

Zastępca Dyrektora p. Iwona Iwanicka – załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał o prowadzenie domu dla matek  

z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz o program in vitro. 

 

Zastępca Dyrektora p. Iwona Iwanicka: to są społeczne zdania . Jest tu rozdział między nami 

a MOPS. U nas są pieniądze  a działania w MOPS. Na zadanie in vitro przeznaczona została 

kwota 1 025 000 zł.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał o Program ochrony zdrowia 

psychicznego i sieć zdrowych szkół. 

 

Zastępca Dyrektora p. Iwona Iwanicka: to jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizowany 

przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej. Istnieje możliwość konsultacji 

telefonicznej. Są także porady psychologiczne i psychiatryczne. Sieć zdrowych szkół to jest 

promocja zdrowia. Nasza aktywność  przejawiała się w czasie przez pandemią. Była to 
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organizacja szkoleń i konferencji tematycznych, które inspirowały i ułatwiały realizowanie 

pewnych działań na poziomie placówek.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału  przedstawiła  

Zastępca Dyrektora p. Elżbieta Jaszczak – załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: jak od strony praktycznej wygląda 

żywienie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym? 

 

Zastępca Dyrektora p. Elżbieta Jaszczak: ogólnie liczba klientów spada. Myślę, że jest to 

związane z kryteriami, które obowiązują w pomocy społecznej. Dożywianie jest realizowane 

w ramach naszego programu rządowego Posiłek w szkole i w domu. Co roku składamy wniosek 

do Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu. 80% kosztów realizacji programu to są 

środki rządowe my jako miasto dajemy 20%. Kryteria dochodowe są dosyć niskie, na osobę 

samotną 792 zł, w przypadku osoby w rodzinie – 1051,50 zł. To powoduje, że przy wzroście 

najniższego wynagrodzenia , rent, emerytur niektóre osoby mogą się nie kwalifikować. Mamy 

takie narzędzie w ustawie o pomocy społecznej, że jeżeli przekroczone jest to kryterium 

dochodowe a ma trudną sytuację życiową to możemy przyznać zasiłek celowy. W 2020 r.  

z dożywiania skorzystało 2946 osób w tym 2456 dzieci. W 2021 r. za I półrocze z posiłku 

skorzystało 1771 osób w tym 1405 dzieci. W ramach tego programu dyrektorzy szkół mogą 

wystąpić o pomoc dla ucznia będącego w trudnej sytuacji finansowej bez procedur 

administracyjnych  do ośrodka pomocy społecznej o świadczenie. W 2020 r. z takiej formy 

skorzystało 29 uczniów. W ramach programu kapslowego mamy też kuchnie społeczne, 

 w ramach programu rządowego posiłek w szkole i w domu oraz  wkład własny- dożywianie 

dzieci w szkołach.  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał o placówki opiekuńczo-

wychowawcze i zapisy w budżecie różniące się w poszczególnych latach. 

 

Zastępca Dyrektora p. Elżbieta Jaszczak: to jest związane ze zmianami organizacyjnymi. 

 



 

5 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: są zapisy o pomocy na usamodzielnianie 

się osób opuszczających rodziny zastępcze, po osiągnięciu pełnoletności. Czy te dodatki , które 

otrzymują te dzieci wlicza się do podstawy dochodowej? 

 

Pan: nie wlicza się do dochodu, nie składają pit-u z tego. Jeżeli starają się o mieszkanie mogą 

uzasadniać, że mają dochód. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: Od pewnego czasu działa Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Czy zapisy w budżecie dotyczą 

tylko funkcjonowania tego Zespołu czy są to również środki możliwe do podziału? 

 

Zastępca Dyrektora p. Elżbieta Jaszczak: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

na podstawie której działa Zespół stanowi, że Zespół działa i są delegowane osoby w ramach 

swoich obowiązków służbowych. Ustawa nie przewiduje żadnych środków finansowych na 

prowadzenie, na działalność takiego Zespołu. O momentu powstania Zespołu zabezpieczyliśmy 

środki na obsługę. 

 

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału  przedstawił 

Dyrektor p. Piotr Rydzewski – załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: jak wygląda pozyskiwanie osób do pieczy 

zastępczej?  

Dyrektor p. Piotr Rydzewski: jest dwukrotny wzrost umieszczeń a placówki nie rosną. 

Zwróciliśmy się do Uniwersytetu Łódzkiego o zbadanie sprawy.  

 

Miejski Zespół Żłobków 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału  przedstawiła 

Dyrektor p. Halina Mazur – załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.  
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Faza pytań i dyskusji 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: mam wrażenie, że koszty wyżywienia będą 

znacznie większe niż te założone. 

 

Dyrektor p. Halina Mazur: wzrost stawki żywieniowej jest o 10%. Jeżeli chodzi o wyżywienie 

jest jeszcze drugi element- absencja dzieci. W tym momencie my zaplanowaliśmy absencję na 

poziomie 36% gdzie w okresie pandemii jest wyższa. Na stawkę żywieniową przy rozliczeniu 

wyżywienia ma wpływ zapis uchwały Rady Miejskiej, że nieobecność trzydniowa nie podlega 

zwrotowi. Stąd te oszczędności z tych trzech dni nieobecności, których nie zwracamy rodzicom, 

a powodują, że zwiększamy stawkę i tym samym chronimy te stawkę przed wzrostem, 

uzupełniamy ja na bieżące wyżywienie. Tu sytuacja wygląda w ten sposób, że po stronie 

dochodów i po stronie wydatków w paragrafie 42.20 przyjmujemy tę samą wartość czyli 

2 000 000 zł po stronie dochodów i 2 000 000 zł w paragrafie wydatkowym. Natomiast wysokość 

tej stawki określają kierownicy żłobków w porozumieniu z radą rodziców. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: poprosił o porównanie z rokiem ubiegłym  

kosztów utrzymania jednostki. 

 

Dyrektor p. Halina Mazur: Wydatki bieżące są podzielone na funkcjonowanie i utrzymanie 

jednostki. Mamy wzrost o 4,79 %, w funkcjonowaniu 96,47%. Na ten moment budżet mamy 

zabezpieczony a co będzie się działo zobaczymy, będziemy monitować odpowiednio 

wcześniej.  

 

Centrum Świadczeń Socjalnych 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału  przedstawiła 

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik – załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji 

Przewodniczący Komisji poprosił o przesłanie w formie pisemnej informacji na temat ilości 

dodatków gminnych w latach 2019-2021 i zapytał czym spowodowany jest spadek osób 

korzystających z dodatków? 

 

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik: próg dochodowy nie wzrasta od kilku lat i jest określany 

ustawowo. Wynosi on 674 zł na osobę, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
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 o niepełnosprawności – 764 zł. Każdego toku wzrasta wynagrodzenie minimalne. Zasiłek 

rodzinny przysługuje do 21 roku życia jeżeli dziecko uczy się w szkole. Duża grupa dzieci nam 

odchodzi. 

Zadania zlecone 500 plus wypłacamy do maja 2022 r. Na ten cel przeznaczymy 242 315 116 

zł. Z 500 plus korzysta obecnie 67 000 rodzin i objętych jest 97 000 dzieci. Na zadania 

 w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 

145 807 904 zł. na chwile obecną z zasiłku rodzinnego korzysta 9 370 rodzin, z funduszu 

alimentacyjnego – 3055 rodzin.  

 

Wydział Edukacji  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału  przedstawiła 

Dyrektor p. Elżbieta Modrzejewska– załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał o subwencję oświatową. 

 

Dyrektor p. Elżbieta Modrzejewska: subwencja oświatowa została zaplanowana w wysokości 

763 279 206 zł. Zadania, które realizuje w ramach zadań subwencjonowanych to jest  

1 106 451 331 zł. Różnica, która musimy dopłacić do tych zadań wynosi 343 172 127 zł.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał o stypendia dla uczniów łódzkich 

szkół. 

 

Dyrektor p. Elżbieta Modrzejewska: na ten cel została zaplanowana kwota 230 000 zł , 

100 000 zł zostało zaplanowanych na stypendia tzw. miasto zdolnych a kwota 130 000 zł są 

wypłacane przez dyrektorów szkół dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: czy na te podwyżki, które obiecuje 

nauczycielom rząd mamy zabezpieczone środki? 

 

Dyrektor p. Elżbieta Modrzejewska: sytuacją komfortową byłoby, aby jak ktoś obiecuje 

podwyżki dał nam na to środki. Mamy zaplanowany 1 153 860 zł na tzw. pomoc społeczną  

i ochronę zdrowia.  
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Wydział Sportu 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału  przedstawiła 

p.o. Zastępcy Dyrektora p. Anna Świerkocka – załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Wydziału  przedstawił 

Dyrektor p. Łukasz Kucharski – załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 

  

Faza pytań i dyskusji 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał czy w projekcie budżetu zostały 

uwzględnione środki  na wypoczynek ? 

 

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: nasza oferta zwiera wypoczynek letni i feryjny dla dzieci i 

młodzieży. W najbliższym czasie będzie my realizować ofertę dla dzieci chcących nauczyć się 

jeździć na łyżwach. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poprosił o przesłanie w formie pisemnej 

raportu z realizacji zadań MOSIR skierowanych do rodzin, dzieci i młodzieży . 

 

 Straż Miejska w zakresie profilaktyki. 

Informacje o planowanych dochodach i wydatkach w zakresie działania Straży  przedstawiła 

Kierownik Referatu Profilatyki Społecznej p. Anna Jasińska: w zależności od sytuacji 

staramy się w Referacie Profilaktyki przygotowywać aktualne programy edukacyjne, zajęcia, 

które służą dzieciom. Szykujemy się do ferii zimowych gdzie codziennie będą u nas grupy 30- 

osobowe na różnych zajęciach W wakacje jesteśmy organizatorami wypoczynku letniego. 

Referat Profilaktyki Społecznej otrzymał ostatnie pieniądze w 2015 r. - z profilaktyki 

alkoholowej 20 000 zł i profilaktyki narkotykowej 15 000 zł.  
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Komendant p. Henryk Czyżewski: Jeżeli chodzi o Referat Profilaktyki działamy wyłącznie  

w ramach naszego budżetu, nie mamy żadnych celowych środków. Dofinansowanie jest na 

sekcję tzw. alkoholową , która zajmuje się kontrolą sklepów. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2022 rok  - druk nr 299/2021 

w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

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

„wstrzymujących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radna p. Elżbieta Bartczak po zakończeniu głosowania  poprosiła o odnotowanie  

w protokole, że ze względu na problemy techniczne nie mogła oddać głosu za. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 300/2021. 

 Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie projekt uchwały  

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

300/2021 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

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

„wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radna p. Elżbieta Bartczak po zakończeniu głosowania  poprosiła o odnotowanie  

w protokole, że ze względu na problemy techniczne nie mogła oddać głosu za. 

 

 

Ad pkt. 5 Sprawy  wniesione i wolne wnioski.  

Nie zgłoszono żadnych spraw. 
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski podziękował  za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

   Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 

 

 

 

 


