
 

 

 

DPr-BRM-II.0012.20.5.2021 

Protokół nr 5/VI/2021 

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

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 16 czerwca 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   12 radnych  

obecnych   -   11 radnych  

nieobecnych  -   1 radny      

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 p. Krzysztof Makowski. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 4/V/2021 posiedzenia Komisji z dnia 26 maja 2021 r.  

3. Informacja na temat funkcjonowania i struktury Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. 

4. Informacja na temat sytuacji w szkołach po powrocie do edukacji stacjonarnej.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

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

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony Aneksem 

nr 1. 
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1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 

 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020” – druk nr 174/2021. 

 

    Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 4/V/2021 posiedzenia Komisji z dnia 26 maja 2021 r.  

3. Informacja na temat funkcjonowania i struktury Miejskiego Zespołu Żłobków 

 w Łodzi. 

4. Informacja na temat sytuacji w szkołach po powrocie do edukacji stacjonarnej.  

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 

 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020” – druk nr 174/2021. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Ad pkt 1 Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 

 

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

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad 

 

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 4/V/21 z dnia 26 maja 2021 r.   

Przewodniczący poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała powyższy protokół. 

 

Ad pkt 3 - Informacja na temat funkcjonowania i struktury Miejskiego Zespołu Żłobków 

w Łodzi. 

Informację przedstawiła Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur. 
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W tej formule Miejski Zespół Żłobków  funkcjonuje od 1 stycznia 1991 r. Od lutego 2011 r. 

mamy ustawę tzw. słupkową o opiece nad dziećmi  do lat 3, która reguluje nasze działania.  

W kwietniu 2020 r. rada Miejska uchwaliła ujednolicony, wzbogacony nowy statut, który 

wprowadził zmiany wprowadzone zmianą ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Zespół 

obejmuje terenem działania Gminę Łódź. Jest to zadanie własne Gminy. Jest to jednostka 

budżetowa, jednostka samorządu terytorialnego utrzymywana w 100% ze środków miasta.  

W świetle przepisów ustawy z 2011 r. każdy żłobek i zespół powinien być zarejestrowany  

w rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta. Taki rejestr w imieniu Prezydenta Miasta 

prowadzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Na terenie Łodzi . Na dzisiaj mamy 32 żłobki 

z liczbą miejsc 2350 z możliwością zapisania o 25% więcej ze względu na absencję dzieci  

w ciągu roku. Nie jesteśmy w stanie określić stałej grupy, w zależności od rynku pracy i od 

liczby urodzeń kształtuje się zainteresowanie usługą żłóbków. Obsługujemy w skali  naszej 

populacji czyli dwulatków- za ostatni rok 18-19% populacji, trzylatków- 12%. W tej chwili  

sytuacja na rynku jest taka, że przez pierwszy rok rodzice mogą pobierać urlop rodzicielski 

 i otrzymują wynagrodzenie. Stad tzw. grupy niemowlęce do 1 roku życia są bardzo małe. Takie 

grupy znajdują się z żłobkach  przy ul. Franciszkańskiej i przy ul. Szpitalnej.  Nabór do żłobka 

jest umowny, zbieramy informacje od rodziców, którzy są zainteresowani przyjęciem dziecka 

do żłobka we wrześniu.  We wrześniu dlatego, że wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do rytmu 

roku szkolnego. My nie jesteśmy w systemie oświaty, byliśmy w ochronie zdrowia teraz 

jesteśmy w wydzielonym resorcie Ministra Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych. Zbierając 

informacje, robimy to w kwietniu z tego względu, że rodzice mają obawy, że mogą nie uzyskać  

miejsca. Jesteśmy po naborze kwietniowym na liczbę dzieci, które powinny zjawić się  we 

wrześniu, po zrobieniu szczegółowej analizy,  rodzice mogą składać karty do kilku żłobków, 

900 rodziców czeka w kolejce  do różnych żłobków. Jest to dzisiaj informacja bo równocześnie 

po wczorajszych i przedwczorajszych spotkaniach z kierownikami kiedy rodzice mieli się 

dowiadywać do 10 czerwca okazuje się, że cześć rodziców, którzy są z zakwalifikowani do 

przyjęcia nadal się nie odezwała i nie wiemy,  czy nadal są zainteresowani  miejscem dla 

dziecka w żłobku. Co miesiąc to jest inna liczba oczekujących. W listopadzie, grudniu w wielu 

żłobkach są dostępne miejsca. Mówię o tym, aby nie szerzyć informacji, że Łódź nie zapewnia 

miejsc. W tej chwili na 2 350 miejsc mamy zapisanych 2539 dzieci. Dużym uzupełnieniem są 

także żłobki prywatne gdzie rodzice próbują prowadzić własną działalność poprzez 

prowadzenie tych żłobków i stąd ta dywersyfikacja z roku 2011 spowodowała, że są różne 

możliwości sprawowania opieki. Jeśli chodzi o ponoszone koszty jest to działalność w bilansie 

wykazywana jako straty ale zawsze jest to inwestycja w człowieka na początku przynosi straty 



4 

 

 

ale jest zyskiem za ok. 18 lat.  Za ubiegły rok, ogółem miesięczny koszt utrzymania jednego 

miejsca wyniósł 1416,88 zł z czego koszt ponoszony przez miasto Łódź 1083,97 zł  co 

stanowiło 76,50 % kosztu ogólnego. Opłaty wnoszone przez rodziców wyniosły 301,68 zł co 

stanowiło 21,29% ogólnego kosztu. W 1991 r. było 3250 podstawowych miejsc, w sytuacji 

spadkowej było 1640 a teraz 2 350 plus 25%. Koszty najmu na dzisiaj z 23% kiedyś  

wynoszą18%. Korzystamy z dofinansowania z Programu Maluch. W ubiegłym roku była to 

kwota 12,77 zł. Udział rodziców jest w tym momencie znaczący około 21%. Zgodnie  

z uchwałą o opłacie stałej za pobyt dziecka w żłobku wynosi ona 15% minimalnego 

wynagrodzenia. W 2020 r. było to 390 zł miesięcznie, w 2021 r. – 420 zł. Ta opłata nie podlega 

zwrotowi. Drugi element opłaty to jest opłata za wyżywienie, która obejmuje koszty produktów 

żywnościowych kupowanych przez nas. Jeśli chodzi o ulgi  w tym zakresie, przy opłacie stałej 

ulga obowiązuje na drugie dziecko i kolejne w wysokości 50%. Zwolnienie całkowite z opłaty 

stałej jest dla wieloraczków począwszy od trojaczków. W okresie pandemii od połowy marca 

do końca maja żłobki były nieczynne i nie były pobierane opłaty stałe. W tym roku były 

ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków od 23 marca do 19 kwietnia rozporządzeniem 

Ministra Rodziny i Pracy żłobki mogły przyjmować tylko dzieci, których rodzice byli 

wymienieni w katalogu ( pracownicy służb medycznych, pracownicy służb mundurowych). 

Żłobki działały w określonym zakresie i rodzice, których dzieci w tym czasie nie uczęszczały 

do żłobka nie ponosili opłat stałych. Jeżeli dziecko nie przebywa w żłobku cztery dni lub więcej 

są odpisy dla rodziców z tytułu stawki żywieniowej za całość nieobecności w żłobku. Do 

czterech dni opłaty zostają w puli żłobka i są przeznaczane na żywność.  Od 2000 r. jesteśmy 

w stałej współpracy  z Uniwersytetem Medycznym z Wydziałem Pedagogiki Społecznej 

 i  wprowadzamy programy i projekty poprawiające poziom świadczonych usług  oraz 

wyposażające w wiedzę i umiejętności pracowników.  

Faza pytań i dyskusji 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał: jak wyglądały nakłady 

inwestycyjne dotyczące remontów żłobków?  

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: szczegółowy wykaz inwestycji 

mogę przekazać. W ubiegłym roku  zostały wykonane cztery modernizacje budynków.  

W trzech z nich zostały wyremontowane zgodnie z wymogami ppoż. W tym roku plan 

termomodernizacji był zakładany na początku kadencji  Wiceprezydenta p. Wieczorka  i był 

rozplanowany ale sytuacja pandemiczna i finansowa trochę te plany skorygowała. W tej chwili 

mamy wykonanych jedenaście termomodernizacji budynków na trzydzieści dwa budynki.  
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał o funkcjonowanie żłobków 

modułowych ? 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: Żłobki modułowe zostały 

uruchomione w ubiegłym roku. Pandemia przeszkodziła w ich uruchomieniu w pełnym 

zakresie. Żłobek na ul. Jugosłowiańskiej rozpoczął działalność od marca  i w połowie miesiąca 

został zamknięty a żłobek przy ul. Kmicica był przygotowany na otwarcie w kwietniu 

 a ostatecznie rozpoczął działalność w czerwcu. W tej chwili obserwujemy jak to wygląda- jest 

to inna struktura budynku, większa przestrzeń niż w budynkach tradycyjnych. Budynki są 

estetyczne, nowe, kolorowe z dużymi oknami z większą ilością przestrzeni otwartej.  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poprosił o przesłanie informacji dotyczącej 

nakładów inwestycyjnych z ostatnich czterech lat oraz plany na kolejna trzy lata. 

Ad pkt 4 - Informacja na temat sytuacji w szkołach po powrocie do edukacji stacjonarnej.  

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański: Wysłaliśmy do placówek 

krótkie ankiety i mamy oceny Dyrektorów, jak w różnych aspektach wygląda sytuacja  

 w placówce. Na ankietę odpowiedziało 135 placówek. Po pierwsze zapytaliśmy Dyrektorów, 

czy ich zdaniem frekwencja w ich szkole poprawiła się, pogorszyła, czy nie uległa zmianie  

w stosunku do września 2020 r. W 91 przypadkach Dyrektorzy stwierdzili, że nie uległa 

zmianie, w 23 – poprawiła się, w 21 uważają, że sytuacja związana z frekwencją pogorszyła 

się.  Jeśli chodzi o wyniki nauczania, w 88 szkołach Dyrektorzy uznali, że wyniki nie 

pogorszyły ani nie poprawiły się, w 34 placówkach polepszyły, w 13 – pogorszyły się. Jeśli 

chodzi o wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, zapytaliśmy, czy Dyrektorzy zauważają 

zwiększenie ruchu w pokojach psychologa czy psychologa. W 49 szkołach zauważono 

zwiększoną potrzebę udzielenia uczniom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w 4 nie 

zauważono takiej potrzeby, w 43 szkołach, Dyrektorzy uważają, że jest zwiększone wsparcie 

ale trudno o nim jednoznacznie powiedzieć. Jeżeli chodzi o problemy wychowawcze , agresję, 

konflikty z rówieśnikami, w 18 szkołach zauważono wzrost tych problemów, w 33 nie 

zauważono takich problemów, w 21 szkołach raczej zauważają wzrost takich problemów, w 57 

placówkach raczej nie zaobserwowano wzrostu negatywnych zachowań. Jeżeli chodzi o wzrost 

problemów natury emocjonalnej, problemy z empatią, wycofanie, stany depresyjne- w 34 

przypadkach Dyrektorzy zauważyli wzrost tego typu problemów, w 45 uważają, że raczej taki 

wzrost nie występuje, w 10 szkołach nie ma tego wzrostu, w 34 -  raczej nie ma, w 12- trudno 

powiedzieć. 

 Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poprosił o przesłanie na piśmie 

przedstawionych powyżej danych z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 
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Ad pkt 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020” – druk nr 174/2021. 

Sprawozdanie  nie zostało omówione z powodu nieobecności przedstawicieli Wydziału.  

Ad pkt 6 . Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Makowski podziękował za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

 

Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 

 

 

 


