
 

 

DPr-BRM-II.0012.20.3.2022 

Protokół nr 13/III/2022 

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

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 3 marca 2022 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 12/I/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu pn. „Rodzina jest dla dzieci” – druk nr 40/2022. 

4. Informacja  na temat zabezpieczenia możliwości edukacyjnych, zdrowotnych  

i opiekuńczych dla dzieci i rodzin z Ukrainy. 

a. Wydział Edukacji 

b. Miejski Zespół Żłobków 

c. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

d. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

e. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży 

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.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr protokołu nr 12/I/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący poddał protokół  nr 12/I/22 pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację projektu pn. „Rodzina jest dla dzieci” – druk nr 40/2022. 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski  omówił 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4. Informacja  na temat zabezpieczenia możliwości edukacyjnych, zdrowotnych  

i opiekuńczych dla dzieci i rodzin z Ukrainy. 
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a. Wydział Edukacji 

b. Miejski Zespół Żłobków 

c. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

d. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

e. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży 

 

Na wstępie Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski  podziękował Pani Prezydent 

Hannie Zdanowskiej i pracownikom za włączenie się do działań mającym na celu pomoc 

Ukraińcom, którzy przez wojnę straciły dorobek życia. 

 

Miejski Zespół Żłobków Dyrektor p. Halina Mazur: analizując sytuację małych dzieci, które 

zostały wyrwane ze swojego środowiska zdecydowaliśmy, że będziemy przyjmować dzieci do 

żłobków rozpatrując każdą sytuację indywidualnie. Będziemy wybierać lokalizację żłobka 

najbliżej miejsca zamieszkania  Prosimy rodziców o  zgłaszanie się do kierownika żłobka albo 

do siedziby Miejskiego Zespołu Żłobków. Dokumenty będą przygotowywać kierownicy 

żłobków, jesteśmy otwarci i przygotowani, podchodzimy z empatią i współczuciem.  

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk: staramy się usprawnić 

proces przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich przedszkoli i szkół. Dla każdej dzielnicy 

miasta uruchamiamy zarówno w szkołach podstawowych jak i przedszkolach tzw. 

Informacyjne punkty  edukacyjne. Wyznaczamy po jednym przedszkolu i jednej szkole 

podstawowej w każdej dzielnicy gdzie uchodźcy mogą zapisać swoje dzieci do placówki 

edukacyjnej.  

W przedszkolach nr 163, 635, 236, 66 i 125 będą uruchomione dodatkowe oddziały. W każdej 

dzielnicy mamy wyznaczoną jedną szkołę podstawową i są to szkoły nr 170, 40, 175, 138 i 84, 

gdzie uruchamiamy oddziały przygotowawcze. Jest to szczególna forma pomocy stanowiąca 

odpowiedź na aktualną sytuację. W tych oddziałach liczba uczniów nie może przekroczyć 15 

osób i uczniowie z Ukrainy będą mieli tłumacza. Będziemy starali się w roli tłumaczów 

zatrudnić uchodźców, aby jednocześnie aktywizować te osoby i ułatwić im wejście na łódzki 

rynek pracy.  W oddziałach przygotowawczych będzie możliwość łączenia dzieci w grupy na 

różnych poziomach wiekowych. W szkołach pełniących rolę punktów węzłowych dodatkowo 

zostaną uruchomione świetlice do godz. 19.00. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe 

wyznaczyliśmy w ramach pilotażu XXIII Liceum Ogólnokształcące, które posiadało 

doświadczenie w pracy z dziećmi cudzoziemców. Liceum uruchamia oddział przygotowawczy 
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w postaci jednej klasy. Dla dzieci, które nie będą gotowe do włączenia w system edukacji trzy 

centra zajęć pozaszkolnych oraz pałac młodzieży uruchamiają zajęcia dodatkowe opiekuńczo-

wychowawcze. Po 24 lutego do przedszkoli mieliśmy 3 zgłoszenia , do szkół podstawowych 

przyjęliśmy 55 uczniów, do szkól ponadpodstawowych 6 uczniów. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Katarzyna Wachowska: poprosiła o przesłanie  w formie 

pisemnej informacji z listą placówek wyznaczonych do kontaktu w sprawie podjęcia nauki 

przez uczniów z Ukrainy.  

 

P.o. Kierownika Oddziału Wydział Edukacji p. Hanna Bele-Markiewicz: chciałam 

przypomnieć, że każde dziecko ukraińskie, które stanie się uczniem łódzkiej szkoły ma prawo 

do uzyskania pomocy materialnej w formie zasiłku i stypendium szkolnego. Jeśli chodzi  

o zasiłek sprawa jest o tyle skomplikowana, że w tej chwili obowiązuje składanie wniosków do 

23 kwietnia ponieważ zasiłek szkolny może być przyznany w ciągu dwóch miesięcy od 

wystąpienia zdarzenia losowego. W tym przypadku przyjmujemy, ze zdarzeniem losowym jest 

wybuch wojny. Jeżeli chodzi o stypendia szkolne to jest proces ciągły, tutaj nie ma żadnych 

ograniczeń. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał: co z posiłkami w szkołach dla 

uczniów z Ukrainy? 

 

Zastępca Dyrektora Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: czekamy 

na specustawę, która ma się ukazać. Wtedy tym dzieciom będziemy mogli oferować posiłki. 

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski: przyjęliśmy 

41 dzieci z tego 38 są to wychowankowie domu dziecka w Równym. Na razie mamy 

awizowane do przyjęcia około 140 dzieci. Dzieci trafią do Domu dziecka Nr 1 na ul. 

Aleksandrowskiej i do remontowanego domu. Zapewniamy dzieciom tłumaczy dzięki 

uprzejmości Wydziału Filologicznego oraz zostanie wdrożony specjalny projekt 

przygotowujący do nauki języka polskiego.  

 

Przewodniczący Komisji poprosił Pana Dyrektora o przygotowanie informacji, jaka pomoc 

byłaby potrzebna.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak: dotarła do mnie informacja, że nie 

będzie już domu dziecka przy ul. Marysińskiej 100 a zostanie on zaadaptowany na potrzeby 

dzieci z Ukrainy. 

 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski: Jest to 

informacja nie do końca prawdziwa bo tam funkcjonuje Dom Dziecka nr 4, w którym 

zamieszkuje 14 wychowanków. Na razie ten dom dziecka będzie dla dzieci z Polski i Ukrainy. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak: Rada Osiedla Bałuty Doły będzie 

chciała wesprzeć Dom Dziecka . 

 

Inspektor Karol Dziuda Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa: Staramy 

się podejmować działania pod kątem zabezpieczenia warunków bytowych. Działamy  

w porozumieniu z Czerwonym Krzyżem. 

 

 Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim , którzy włączają się w organizację i pomoc 

dla uchodźców z Ukrainy.  

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono żadnych spraw.  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski podziękował  za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

   Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 

 

 


