
DPr-BRM-II.0012.19.1.2020 
Protokół nr 20/I/2020 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 29 stycznia 2020 r.  

 
 
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 protokołu nr 15/XI/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie protokołu nr 16/XII/2019 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 17/XII/2019 posiedzenia Komisji. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok  
– druk nr 18/2020. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 
finansowanie Centrum Integracji Społecznej  w 2020 r.- druk nr 8/2020. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „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 12/2020.  
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7. 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.  
 
Wiceprzewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Dobry początek” – druk nr 22/2020. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 15/XI/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie protokołu nr 16/XII/2019 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 17/XII/2019 posiedzenia Komisji. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok  
– druk nr 18/2020. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 
finansowanie Centrum Integracji Społecznej  w 2020 r.- druk nr 8/2020. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „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 12/2020.  

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Dobry początek” – druk nr 22/2020.  

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
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Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 15/XI/2019 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 16/XII/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu nr 17/XII/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
 
Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok  
– druk nr 18/2020. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, kiedy dojdzie do zamknięcia roku. 
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Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że po podsumowaniu 
wszystkich środków.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
Brak głosów w dyskusji. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 
finansowanie Centrum Integracji Społecznej  w 2020 r.- druk nr 8/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
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 wysokość kwoty na ten cel  
w roku ubiegłym oraz potrzebę zwiększenia środków. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że wysokość kwoty była taka sama. Co do potrzeb zwiększenia środków, to 
różne są źródła finansowania CIS m.in. z środków „kapslowych”, co zabezpieczy potrzeby. 
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała dlaczego tak nisko oszacowano wysokość środków. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że wysokość kwoty została oszacowana dla 20 osób, gdyż trudno jest 
zaktywizować osoby uzależnione od alkoholu, wracają one na terapię. Jeśli chodzi  
o efektywność działań, to w roku 2019 - 20% uczestników podjęło zatrudnienie. Jest rotacja 
uczestników, warunkiem uczestniczenia w programie jest abstynencja.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, jaki czas obejmuje program.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że 18 miesięcy.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 6 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „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 12/2020. 
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński omówił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała o wysokość kwoty przeznaczonej na realizację 
programu. 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
59 373 223 zł.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o uwagi zgłoszone  
w konsultacjach społecznych nieuwzględnione w programie.  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
pojawiły się 2 uwagi – pierwsza dotyczyła sposobu zapisu zadania dotyczącego wspierania 
wolontariatu. Proponowano bardziej szczegółowy zapis w wyliczeniach. Uwagi nie 
uwzględniono, gdyż taki sposób zapisu wynika z zapisów ustawowych. Druga uwaga 
dotyczyła wniosku o realizację programu w trybie trzyletnim, w obecnej formule ma 
charakter dwuletni realizowany równolegle z zadaniem  pn. Łódzkie Centrum Obywatelskie. 
Ocena realizacji programu wskazuje, że cykl dwuletni jest bardziej racjonalny i bezpieczny.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zwróciła się z prośba o przesłanie wyliczeń drogą mailową.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 7 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Dobry początek”  
– druk nr 22/2020. 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o wiek osób objętych programem.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że będą to wychowankowie od 14 do 25 roku życia.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał, jakie działania poza pracą asystentów, opiekunów  
i wolontariuszy będą realizowane w ramach programu i kwoty 3 mln zł.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że wolontariat prowadzony jest ustawowo. W ramach programu opłacana będzie 
praca asystentów, prowadzone będą szkolenia, kursy, badania psychologiczne i inne bardzo 
potrzebne młodym osobom działania. Program jest przewidziany na trzy lata.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, co w takim razie robią rodzice zastępczy dzieci  
i młodzieży mającej zostać objętej programem.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że nie koniecznie są to rodzice zastępczy. Większość dzieci i młodzieży, to 
wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że to oznacza, że w placówkach również 
dzieci się nie uczy.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że w idealnym świecie 
rodzice nie zawodzą swoich dzieci, niestety organizacje sektora publicznego i państwo muszą 
naprawiać błędy rodziców.  
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał o rodzaje wsparcia dla młodych osób, które wychodzą  
z rodzin zastępczych, kończą edukację.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
wyjaśnił, że dopóki kontynuują naukę otrzymują wsparcie w formie środków finansowych na 
kontynuowanie nauki – 500 zł, są umieszczane w kolejce do otrzymania mieszkania 
socjalnego w pierwszej kolejności. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 8 – 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. 
 
- odpowiedź MOPS na pismo Komisji w sprawie ewentualnego wycieku danych osobowych 
w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej 
 
- odpowiedź MOPS na pismo Komisji – sygn. 0005.19.84.2019 - w sprawach: 
wpływ podwyżki pensji minimalnej na sytuację MOPS,  
liczba zmian w kierownictwie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej,  
liczba odejść w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej i liczba przyjęć do pracy,  
stan realizacji zaleceń pokontrolnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
 
- pismo przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie przedstawienia Radzie okresowych 
planów pracy komisji oraz rocznych sprawozdań z działalności – do 14 lutego 2020 
 
- pisma Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, oddział w Łodzi w sprawie 
podwyższenia wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz osób do pomocy 
kierowane do: Komisji Zdrowia, przewodniczącego Komisji Zdrowia,  
radnych – p. B. Huberta, p. R. Marca, p. M. Grzeszczyk, p. A. Wieteski, p. M. Olejniczaka,  
p. J. Chojnackiej-Duraj, p. W. Skwarki 
 
- informacja MOPS dot. pisma Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, skutki finansowe 
podwyższenia wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych 
 
Przewodniczący Komisji  p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że Komisja zajmie się sprawą 
podczas kolejnych posiedzeń.  
 
- pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kierowane do przewodniczącego Rady Miejskiej 
w sprawie przekazania zgodnie z właściwością pisma w sprawie przeprowadzenia kontroli, 
pismo dekretowane do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej  
 
Przewodniczący Komisji  p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że Komisja Skarg i Petycji 
wystąpiła do Komisji Zdrowia w sprawie przeprowadzenia kontroli, ku czemu  
przewodniczący nie widział podstaw. Dlatego pismo zostało zwrócone do przewodniczącego 
Rady Miejskiej z prośbą dekretację do właściwej komisji i zostało ponownie zadekretowane 
na Komisję Zdrowia. Przewodniczący przewiduje wystąpić o opinię prawną w tej sprawie, 
również aby wyjaśnić czy pasus zamieszczony w uzasadnieniu do projektu uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łodzi jest wystarczająca podstawą do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Zdrowia. Być 
może będzie to wysłuchanie, zasięgnięcie informacji od MOPS – nie konkretna kontrola, 
gdyż do kontroli, jego zdaniem, potrzeba uchwały Rady Miejskiej.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że każda komisja ma funkcję kontrolną. 
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Przewodniczący Komisji  p. Sebastian Bohuszewicz odpowiedział, że podstawą do zlecenia 
kontroli jest uchwała Rady Miejskiej, nie jest wystarczające jedno zdanie w uzasadnieniu do 
projektu uchwały. 
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz zapytał, czy we właściwy sposób 
wdrażane są podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych, w związku ze 
wzrostem płacy minimalnej. Dodał, że ZNP oczekuje na wystąpienie MOPS kierowane do 
dyrektorów placówek z pewnymi informacjami związanymi z trybem wdrożenia tych 
regulacji oraz wyznaczenie terminu spotkania z dyrektorami domów dziecka, aby 
porozmawiać o aktualnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem domów dziecka oraz 
porozmawiać, jak ma przebiegać proces dostosowania domów dziecka do zapisów ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dyrektorzy również zainteresowani są 
takim spotkaniem. Sprawy są bardzo ważne, jest to ostatni rok funkcjonowania domów 
dziecka z liczba dzieci powyżej 14. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że ustalano termin w połowie lutego i tak będzie. Jeśli chodzi o wdrażanie, to 
każda jednostka ma swój budżet, jest jednostką samodzielną, dyrektor sam musi podjąć 
decyzje o wydawaniu pieniędzy. MOPS nie jest w stanie nakazać dyrektorowi płacić. Jego 
obowiązkiem jest realizować zapisy ustawy.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz zapytał, czy dyrektorzy placówek 
maja zabezpieczenie finansowe w swoich budżetach. W poprzednich latach były co do tego 
wątpliwości, nie wszystkie elementy wynagrodzenia były realizowane we właściwy sposób.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że w związku z podwyższeniem płacy minimalnej, środki pojawiły się  
w sierpniu. Obecnie placówki nie maja tego w budżecie. Nie może nakazać czegokolwiek, bo 
są to samodzielni dyrektorzy.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz zapytał, czy są wdrażane regulacje 
wynagrodzeń dla pracowników.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział: „Proszę się zapytać poszczególnych dyrektorów. Oni decydują o tym”.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz odpowiedział: „Pan żartuje”. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział: „Nie”.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz odpowiedział: „Pan jest 
dyrektorem, któremu podlegają domy dziecka i pan nie wie, jaka jest sytuacja dotycząca 
wdrożenia regulacji wynagrodzeń? Prosimy, żeby się pan zorientował i nas poinformował  
i proszę przewodniczącego Komisji, aby na posiedzeniu taka informacja się pojawiła”. 
 
Radny p. Władysław Skwarka wyjaśnił, że w budżecie Miasta uchwalono rezerwę celową  
w wys. 41 mln zł na regulację tego problemu. Kiedy rezerwa będzie rozwiązana, na każdą 
placówkę będą przesyłanie środki.  
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Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz odpowiedział, że te 
wynagrodzenia powinny  być już wypłacane.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że nie ma problemu, aby dyrektor je wypłacił, 
bo ma pieniądze.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz wyjaśnił, że o to ZNP pyta i nie 
uzyskuje odpowiedzi.  
 
Radny p. Władysław Skwarka dodał, że podwyżek nie będzie ale uregulowanie kwestii 
związanych z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia jest zapewnione w budżecie 
Miasta. 
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o wyjazdowe posiedzenia Komisji, celem oceny 
funkcjonowania domów pomocy, czy szpitali. Nie pyta o brak mieszkań dla dzieci z domów 
dziecka.  
 
Radny p. Bogusław Hubert odpowiedział, że z jego inicjatywy odbędzie się spotkanie 
Zarządu Lokali Miejskich, Biura Gospodarki Mieszkaniowej i MOPS w tej sprawie. W jego 
ocenie skandalem jest oczekiwanie przez wychowanków przez 7 lat na mieszkanie.  
Ze względów społecznych i ekonomicznych jest to nieuzasadnione. 
 
Przewodniczący Komisji  p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że więcej kosztuje utrzymanie 
dziecka w pieczy zastępczej, niż odszkodowanie z tytułu niezapewnienia lokalu 
mieszkalnego.  
 
Radny p. Radosław Marzec powiedział, że przy ustalaniu planu pracy Komisji można 
uwzględnić posiedzenia wyjazdowe.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że planuje, aby Komisja 
zapoznała się ze żłobkiem przy ul. Jugosłowiańskiej, szpital im. Jonschera oraz dom pomocy 
społecznej, dom dziecka. 
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 
 


