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DPr-BRM-II.0012.19.13.2021 

Protokół nr 45/XII/2021 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 grudnia 2021 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 44/XII/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 

finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2022 r.  

– druk nr 329/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 – druk nr 330/2021. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk. 

 

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.  

Następnie wyjaśniła, że do porządku posiedzenia włączona zostanie Autopoprawka do 

projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 299/2021. 

 

Proponowany porządek po zmianach: 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 44/XII/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 

finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2022 r.  

– druk nr 329/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 – druk nr 330/2021. 

5. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok 

- druk nr 299/2021. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku obrad. 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała porządek pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 44/XII/2021 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
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Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 

finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2022 r.  

– druk nr 329/2021. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski omówił 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy kwota ta zależy od wysokości najniższego 

wynagrodzenia. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski 

odpowiedział, że w poprzednich latach, pomimo wzrostu wysokości najniższego 

wynagrodzenia kwota ta nie była zwiększana. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała 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 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 – druk nr 330/2021. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o nowe elementy w programie, 

w porównaniu do lat poprzednich. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że nie. Program ma charakter ramowy, zadania sformułowane są Z końcem 

tego roku kończy się w taki sposób, aby zawierał wszelkie wymogi wynikające z ustawy 

zostały wypełnione. Z końcem tego roku kończy się okres realizacji umów przez organizacje 

pozarządowe, nowe konkursy są już procedowane. Program realizowany jest z budżetu 

miasta, a dwa zadania programu z środków budżetu państwa tj. hostel dla ofiar przemocy  

i zajęcia korekcyjno-edukacyjne.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk odniosła się do danych statystycznych 

Komendy Miejskiej Policji w Lodzi /tab. Nr 1/ i powiedziała, że są one na tym samym 

poziomie pomimo działań programów profilaktycznych dla osób dotkniętych przemocą. Czy 

te liczby mogą się zmienić, czy dane zależne są od liczby mieszkańców, czy zależą od 

specjalnych warunków i czy na tle innych miast dane z łodzi „odchylone” są w jedną, bądź 

druga stronę.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

odpowiedziała, że musiałaby to sprawdzić z danymi ogólnopolskimi. Wyjaśniła, że dane 

liczbowe to wypadkowa samego zjawiska przemocy i reagowania na tę przemoc. W 2018 

roku przeprowadzono badania odnośnie przemocy, jeśli zostaną one powtórzone w 2022 roku, 

to będzie można porównać otrzymane dane. Dodała, że dla reprezentatywnej grupy tysiąca 

łodzian z przemocą fizyczną spotkało się 5% respondentów, z przemocą psychiczną ponad 

7,5% respondentów.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz.  

 

Ad pkt 5 - Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 

rok - druk nr 299/2021. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy MOPS ma kłopoty z środkami na sprzątanie, tak 

jak w roku ubiegłym.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że nie dotarły do niego takie 

sygnały.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

wyjaśniła, że nie ma jeszcze rozstrzygniętego przetargu, a po rozpatrzeniu ofert może okazać 

się, że będzie taka potrzeba.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 

poniżej) umieszczone zostały w aplikacji e-Sesja oraz w folderze poczty elektronicznej pn. 

Aktówka, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

- odpowiedź MOPS na stanowisko Komisji Zdrowia z 13 października 2021. w sprawie 

wynagrodzeń Rodzin Zastępczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Zarzew p. Jakub Hubert zabrał głos w sprawie Domu 

Dziennego Pobytu przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30. Osiedle, na którym znajduje 

się Dom ma 20 tyś. mieszkańców, Dom oferuje 5 tyś. miejsc i to zdaniem radnych Osiedla 

Zarzew jest zbyt mało. Zaproponował rozważenie możliwości zwiększenia liczby miejsc 

poprzez następujące działania: 

- budowa na działce obok dodatkowego budynku 

- powiększenie jednej z sal poprzez zadaszenie tarasu 

- zwolnienie całego parteru na potrzeby Domu, gdyż pół parteru zajmuje MOPS 

Ostatnia z propozycji wydaje się być najbardziej racjonalna. Bardzo prosi o rozważenie tej 

możliwości.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. Jest to budynek po dawnym żłobku, na parterze 

domu mieści się Wydział Pracy Środowiskowej nr 2. Tam obsługiwani są klienci,  

a w pandemii, żeby nie wchodzić do budynku obsługiwani są na parterze. Tam też, jak we 

wszystkich Wydziałach funkcjonują grupy robocze związane z procedurą obsługi Niebieskiej 

Karty. Nie ma możliwości przenieść pracowników MOPS obsługujących mieszkańców 

Widzewa gdzie indziej, dla zwiększenie liczby miejsc dla seniorów korzystających z domu 

dziennego pobytu. Aby zwiększyć liczbę miejsc tego domu otwarta została kilka lat temu jego 

filia przy ul. Podgórnej. Filia dysponuje 20 miejscami. Kiedy uda się przenieść ww. grupy 

robocze, to można będzie zwiększyć liczbę miejsc w Domu przy ul. Gen Grota-Roweckiego  

o ok. 5. Teraz nie ma takiej możliwości. Gmina nie dysponuje wieloma zasobami lokalowymi 

w tej części miasta. Jeśli Rada Osiedla mogłaby pomóc w znalezieniu lokalu do udostepnienia 

i utworzenia dodatkowego domu dziennego pobytu, to byłoby bardzo dobrze. Natomiast nie 
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można rozszerzać liczby miejsc przy ul. Gen. Grota-Roweckiego, gdzie funkcjonuje Wydział 

Pracy Środowiskowej nr 2. 

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy po zakończeniu pandemii 

jedna z sal mogłaby być wykorzystana na ten cel. Czy w ogóle są techniczne możliwości do 

zwiększenia liczby miejsc.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, że właściwie nie, gdyż wiązałoby się to z przebudową całego parteru.  

Przewodniczący Rady Osiedla Zarzew p. Jakub Hubert odpowiedział, że teren Rady 

Osiedla to blokowisko i raczej brak jest obiektów miejskich. Dodał, że w domu o którym 

mowa jest cała infrastruktura i wystarczyłoby zwiększyć liczbę sal, najłatwiej przez 

dobudowanie jednej sali. Bardziej kosztowne jest tworzenie kolejnego domu.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

odpowiedziała, że odchodzi się od tworzenia bardzo dużych placówek. Zaprasza na spotkanie 

w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gen. Grota Roweckiego, aby zapoznać się z jego 

warunkami.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że chętnie weźmie udział  

w tym spotkaniu. Zaproponował, aby MOPS na piśmie odniósł się do propozycji 

przewodniczącego Rady Osiedla Zarzew, który również pisemnie sformułuje swoje 

propozycje i skieruje je do MOPS. Pisma po przesłaniu ich do Komisji będą podstawą do 

dalszej dyskusji radnych.  

Przewodniczący Rady Osiedla Zarzew p. Jakub Hubert odpowiedział, że we wrześniu 

Rada Osiedla podjęła uchwałę w tym względzie i MOPS na to odpowiedział.  

Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz poprosił o przekazanie pism do 

Komisji Zdrowia.  

 

Więcej 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 


