
DPr-BRM-II.0012.19.19.2019 
Protokół nr 19/XII/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 27 grudnia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
 
nieobecnych  -   2 radnych 
     tj. p. Michał Olejniczak 
         p. Justyna Chojnacka-Duraj 
 
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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-
2022” – druk nr 395/2019. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 



 2

Przewodniczący Komisji  poddał porządek pod głosowanie. 
 
 
Radni przyj ęli porządek przez aklamacje. 
 
 
Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022” 
– druk nr 395/2019.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał o przyczyny dużego napływu dzieci do pieczy 
zastępczej, czy problem został zdiagnozowany? 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że problem jest zdiagnozowany, składa się z kilku elementów - są rodziny  
z których dzieci regularnie trafiają do pieczy zastępczej (matki wielodzietne, przykład: 11 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej), są rodziny przechodzące kryzys, które nie zawsze 
w odpowiednim momencie otrzymują odpowiednią pomoc. Dlatego MOPS wystąpił  
z projektem programu dotyczącego  pracy wyłącznie z rodzinami zagrożonymi kryzysem. 
Jeśli projekt się powiedzie, a jest on duży – na ponad 4 mln zł, to Ośrodek będzie w stanie 
objąć większą liczbę rodzin opieką asystenta rodziny, która ma zapobiegać umieszczaniu 
dzieci w pieczy. Tak naprawdę praca MOPS nad odejściem dzieci z pieczy np. powrót do 
rodziny, adopcja, rodzicielstwo zastępcze, usamodzielnienie – nic nie da jeśli napływ dzieci 
do pieczy będzie tak duży.  
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej p. Karolina 
Tatarzyńska dodała, że z rozmów przeprowadzonych w domach dziecka wynika, iż dzieci 
tam umieszczane są dziećmi matek – wychowanek domów dziecka. Aby przerwać taką 
sytuację, należy stosować rodzicielstwo zastępcze. 
 
Radny p. Bogusław Hubert wyraził zadowolenie z faktu, iż MOPS w swych działaniach 
również zapobiega umieszczaniu dzieci w pieczy. Dalej zapytał ile dzieci pozostaje nadal  
w pieczy zastępczej, bo nie ma dla nich mieszkań, jakie są powody braku tych mieszkań.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że co do powodów braku mieszkań, to nie jest kompetentny, żeby się 
wypowiadać. Są trzy grupy osób opuszczających pieczę, jedna grupa mająca szansę na lokum, 
to ta która powróci do rodziny pochodzenia – to często kończy się tym, że następne pokolenie 
dzieci wraca do pieczy. Druga grupa, to osoby oczekujące na mieszkanie – 5-7 lat  
w kolejce dla osób opuszczających pieczę. Trzeci obszar, to rodziny zastępcze i jest pula 
mieszkań przeznaczona osób, które chciałyby stać się rodziną zastępczą, a nie mogą ze 
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względów lokalowych. Czwarty obszar, to różne działania ekstraordynaryjne podejmowane 
przez fundacje i organizacje – np. remonty mieszkań, gdzie mogą powrócić dzieci.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał, ile szacunkowo osób oczekuje na mieszkania. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że około 100 osób.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy wniosek był 
konsultowany ze stroną społeczną. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że odbyły się konsultacje otwarte dla łodzian, przeprowadzone zgodnie  
z regułami.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy projekt był konsultowany 
ze związkami.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że nie - nie ma takiego obowiązku.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk odpowiedziała, że jest taka możliwość.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że odbyły się konsultacje społeczne podczas których związki mogły zgłosić uwagi.  
Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nt. konsultacji społecznych umieszczone zostało na 
stronie instytucji i na stronie BIP.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk odpowiedziała, że tak jak strona 
związkowa, radna oczekiwałaby – podczas tak napiętych relacji i wielu kontrowersji wokoło 
tematu pieczy – gestu dobrej woli i rozmowy ze związkami nt. projektu. Zapytała, czy 
dokument ten niesie za sobą zmiany w budżecie.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział cytując pismo Skarbnika Miasta Łodzi : „W nawiązaniu do pisma w sprawie 
programu rozwoju pieczy zastępczej, informuję, że nie wnoszę uwag w kwestiach 
budżetowych do przedłożonego programu w zakresie dotyczącym działań, których 
finansowanie zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2020, a w przypadku kolejnych nie 
przekracza kwot wyliczonych o wskaźniki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2020-2040. W kwestii pozostałych działań, ich realizacja winna być uwarunkowana 
wystąpieniem źródła finansowania np. oszczędności eliminujące (zapis nieczytelny). Ponadto 
zwracam uwagę, że program nie może być podstawą do zgłaszania niedoborów na określone 
w nim zadania i działania”. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk odpowiedziała, że MOPS powinien 
mieć zapewnione środki na działania, aby móc je zrealizować. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że MOPS stara się o środki pozabudżetowe na ten cel. Np. cel pn. Wsparcie 
rodzin zastępczych został w tym roku zrealizowany w całości w oparciu o środki budżetu 
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obywatelskiego. Zapewnione są środki na 2020 r. i być może uda się zapewnić środki na rok 
2021 r. Zgodził się, że zapewnienie środków zwiększa szanse na powodzenie programu.  
I łaska szanownych radnych Rady Miejskiej, to szansa na środki budżetowe.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk odpowiedziała, że nie jest to łaska 
radnych, tylko decyzji Prezydenta Miasta Łodzi. Wyjaśniła, że pyta o środki finansowe, gdyż 
zbliża się termin dostosowania systemu do wymagań ustawy i zastanawia się, jak ma zostać to 
zrealizowane przy tak trudnej sytuacji budżetowej.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że w województwie łódzkim funkcjonuje 218 asystentów rodziny. W Łodzi 27 
łącznie z projektowymi – bez projektowych jeszcze 12 mniej. Łódź stanowi 1/3 populacji 
województwa. Projekt, co do którego złożono akces - wyniki konkursu będą prawdopodobnie 
w kwietniu – zmniejsza te dysproporcje. Będzie kilkudziesięciu zatrudnionych asystentów 
rodziny.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał, ile dokładnie osób oczekuje na mieszkanie z zasobu 
komunalnego.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że ponad 100 wychowanków pieczy instytucjonalnej.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o przyczyny tak długiego oczekiwania na mieszkanie.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że standardowe odpowiedzi ZLM są takie, iż jest kolejka mieszkań i nie ma 
mieszkań do przydziału, że osoby które wcześniej złożyły wnioski nie otrzymały jeszcze 
mieszkań.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy dyrektor poinformował Prezydenta Miasta  
o problemie z przyznawaniem lokali.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że taka wiadomość krąży. MOPS pisze rekomendacje, wypisuje informacje.  
Z jednej strony jest kolejka oczekujących, z drugiej strony występują szczególne przypadki, 
jak np. niepełnosprawność. MOPS zawsze się stara, pisze rekomendacje, dzwoni itp.  
 
Radny p. Radosław Marzec wyraził opinie, że być może trzeba więcej starań, żeby sytuacja 
się zmieniła.  
 
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Weremczuk zapytał o aktualną 
liczbę osób objętych usługami opiekuńczymi, ponieważ podczas poprzedniego posiedzenia 
Komisji nie uzyskał odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Sebastian Bohuszewicz zaproponował udzielenie odpowiedzi 
przez MOPS na piśmie, gdyż pytanie nie dotyczy rozpatrywanego punktu porządku.  
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej, Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej, Komisja 
Zakładowa NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” p. Małgorzata Leśniak wyraziła żal, że nie 
konsultowano ze stroną związkową tego projektu. W 2017 r. projekt rozwoju pieczy 
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zastępczej, który nie ujrzał światła dziennego, był konsultowany ze stroną społeczną. 
Porównując te dwa projekty, gdzie dyrektor zakładał przyrost rodzin  zastępczych w liczbie 
80 rocznie, a tu w 2020 r. rodzin zastępczych jest zaledwie 15. Wiele spraw występuje  
w programie fakultatywnie. Brak skalkulowanych kosztów dojścia do standardów 14 dzieci  
w placówkach, jakby miało się to odbywać bezkosztowo. Przytoczyła inny ważny wskaźnik, 
który nie występuje w programie – dzieci do 7 roku życia, a od 2020 r. do 10 roku życia  
w ogóle nie powinny być w pieczy instytucjonalnej. Na ten rok wymieniono 30 rodzin 
zastępczych niezawodowych, a nie jest to do końca prawda, bo rodziny takie nie będą  
w 100% przyjmowały dzieci z placówek, czy interwencji. Dlatego, że rodziny zastępcze 
niezawodowe w 80% są to rodziny spokrewnione, ale jest to dalsze pokrewieństwo. 
Wymieniła też placówki typu rodzinnego – w programie zapisane 3 placówki, ale placówki 
fakultatywne tj. powstaną wtedy, kiedy dyrektor MOPS zaoszczędzi środki  
z deistytucjonalizacji. Oceniła, że wielkich zmian nie będzie. Przy napływie 300 dzieci 
rocznie, odpływ jest niewielki. Dom Małego Dziecka, w którym nie powinno być dzieci, 
liczba przebywających dzieci wynosi 90. Jeśli nawet powstanie 15 rodzin zastępczych, nie 
będą w stanie ich przyjąć. Wydział, ani strona związkowa nie jest przeciwko reformie  
i powstawaniu rodzin zastępczych. Ale uważa, że praca na rzecz tego, aby dzieci nie trafiały 
do systemu jest żadna. Rodziny w kryzysie czekają na objecie pomocą przez asystenta 
rodziny.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że zgadza się wielu aspektach. Zaznaczył, że odpływ dzieci z pieczy 
zastępczej, to nie tylko rodziny zastępcze. Są one trzecim elementem. Pierwszym są powroty 
do rodzin biologicznych, drugim – rodziny adopcyjne.  
 
Przewodniczący Komisji p. S. Bohuszewicz zaproponował przyjęcie następującego 
stanowiska Komisji: 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zwraca się  
z uprzejmą prośbą do Pani Prezydent o rozważenie możliwości znalezienia dodatkowych 
środków finansowych w budżecie miasta z przeznaczeniem na „Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022”.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie stanowiska pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Przewodniczący Komisji  zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad rozpatrzenie 
projektu uchwały - autopoprawka Prezydenta Miasta Łodzi do projektu uchwały Rady 
Miejskiej  w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2019 r. 
– druk nr 392/2019.  
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Przewodniczący Komisji  poddał wniosek pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
 
Ad pkt 2 - Autopoprawka Prezydenta Miasta Łodzi do projektu uchwały Rady 
Miejskiej  w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2019 r. 
– druk nr 392/2019. 
 
 
Wydział Budżetu p. Piotr Lewandowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
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 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) umieszczone zostały w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, Komisja 
Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 
- informacja MOPS, iż dane dotyczące postępowań alimentacyjnych zostały przekazane 
kierownikowi Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej 
 
- informacja MOPS kierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej – dekretowana do 
Komisji Zdrowia – dotycząca realizacji uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
nr XVI/663/19 z dnia 20 listopada 2019 r. 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 


