
DPr-BRM-II.0012.19.2.2020 
Protokół nr 21/II/2020 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 12 lutego 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   5 radnych  
 
nieobecnych  -   3 radnych    tj. p. Marta Grzeszczyk 
          p. Radosław Marzec 
          p. Agnieszka Wieteska 
 
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 18/XII/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie protokołu nr 19/XII/2019 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 20/I/2020 posiedzenia Komisji. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2020 rok.  

5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  
w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2018 r. 

6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej  
w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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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 zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok  
– druk nr 23/2020. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2020-2040 - druk nr 24/2020. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 18/XII/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie protokołu nr 19/XII/2019 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 20/I/2020 posiedzenia Komisji. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2020 rok.  

5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  
w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2018 r. 

6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej  
w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok  
– druk nr 23/2020. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2020-2040 - druk nr 24/2020. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr nr 18/XII/2019 posiedzenia Komisji.  
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Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 19/XII/2019 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu nr 20/I/2020 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 4 – Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2020 rok. 
 
 
Plan pracy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał plan pracy pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy. 
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Ad pkt 5 – Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki 
Społecznej w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2018 r. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 6 – Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej  
w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. 
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 7 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok  
– druk nr 23/2020. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 8 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2020-2040 - druk nr 24/2020. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 9 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
W związku z pismami Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w sprawie podwyższenia 
wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych kierowanych do Komisji Zdrowia oraz 
radnych, przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz udzielił głosu 
przedstawicielom rodzin zastępczych obecnym na posiedzeniu. W wyniku dyskusji ustalono, 
iż Komisja wystąpi do MOPS z pismem o informacje nt. wynagradzania rodzin zastępczych, 
celem uzyskania pełnej informacji w sprawie. Po uzyskaniu odpowiedzi z MOPS odbędzie się 
posiedzenie Komisji poświęcone tej sprawie. Przewidywany termin posiedzenia Komisji, to 
26 lutego 2020 r.  
 
 
Następnie 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 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na pismo Komisji o udostępnienie Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej materiałów z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dotyczących 
uzyskanych wyjaśnień i wszelkich informacji służących do rozpatrzenia skargi na działanie 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /uchwała nr XVI/663/19 RM w Łodzi  
z dnia 20 listopada 2019 r./ - celem oceny zakresu ewentualnej kontroli  
 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Komisja Skarg i Petycji wystąpiła do Komisji Zdrowia 
w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie przyjęcia programu pieczy zastępczej. 
Stosowną uchwałę przyjęła Rada Miejska, ale w jej merytorycznej treści nie znajduje się w jej 
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merytorycznej treści żadne polecenie, czy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 
Jedynie w uzasadnieniu znajduje się pasus, że Komisja Skarg i Wniosków wystąpiła do 
Komisji Zdrowia z prośbą o przeprowadzenie kontroli. W związku z tym przewodniczący  
w imieniu Komisji będzie występował o opinię prawną, czy upoważnienie do 
przeprowadzenia Kontroli Komisja Zdrowia posiada. Formalno-prawne podstawy są w tej 
kwestii mocno niejasne – formalnie do przeprowadzania kontroli powołana jest Komisja 
Rewizyjna, przy czym uprawnienia tej komisji nie uszczuplają uprawnień innych komisji 
Rady Miejskiej w tym zakresie. To pozwala przyjąć, że ewentualnie takie uprawnienie do 
kontroli Komisja Zdrowia posiada.  
 
Następnie przewodniczący Komisji  odniósł się do odpowiedzi Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji na pismo Komisji o udostępnienie materiałów służących do rozpatrzenia skargi na 
działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wyjaśnił, iż w odpowiedzi 
wskazano, że część materiałów znajduje się w jednostce kontrolowanej. Komisja Skarg 
przedstawiła Komisji Zdrowia jedynie materiały, które pozyskała samodzielnie.  
 
 
- odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Łodzi p. W. Rosickiego na stanowisko Komisji  
w sprawie opracowania Programu ochronnego przed PEM (polem elektromagnetycznym) 
 
Przewodniczący Komisji  wyjaśnił, że w piśmie zawarta została informacja  
o funkcjonowaniu systemu pomiarowego JELMAG – przewiduje on jeden punkt pomiarowy 
na terenie mniejszych miejscowości, a w przypadku większych miast – jeden punkt na osiedlu 
o gęstości zamieszkania, co najmniej 50 tys. mieszkańców. Oznacza to niezbyt gęstą sieć 
punktów pomiarowych. W związku z tym Komisja nadal będzie zajmowała się sprawą.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz skierował pytanie do dyrektora 
MOPS - czy wiadomo jak wygląda sprawa regulacji wynagrodzeń pracowników domów 
dziecka w odniesieniu do wzrostu płacy minimalnej oraz czy znane są skutki finansowe takiej 
regulacji.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że skutki finansowe są znane, wniosek w tej sprawie został złożony do 
Wydziału Budżetu. Prawdopodobnie sprawa zakończy się po przeanalizowaniu wniosku 
przez Wydział, w lutym br.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz zwrócił się z prośbą o przekazanie 
informacji o skutkach finansowych wdrożenia regulacji.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, iż nie jest przekonany co do takiego obowiązku.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz odpowiedział, że wystąpi w tej 
sprawie na piśmie. Dalej zapytał o planowane spotkanie w tej sprawie.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że spotkanie z dyrektorami placówek odbyło się. Nie było czasu, ani chęci do 
rozmów o regulacjach dotyczących wynagrodzeń. W związku z podpisywaniem umów, 
odbywa spotkania z każdym z dyrektorów. Przeprowadza ankietę, co do woli spotkania i jeśli 
taka będzie - spotkanie zostanie zorganizowane.  
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Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz dodał, że zgodnie  
z wcześniejszymi ustaleniami spotkanie miało mieć określony charakter. W spotkaniu mieli 
uczestniczyć dyrektorzy i przedstawiciele związków zawodowych i miało być poświęcone 
aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania domów dziecka oraz w zakresie dostosowania 
domów dziecka do liczby dzieci - w związku z zapisami w ustawie o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej. Pan dyrektor tych uzgodnień nie dotrzymał.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że spotkanie miało odbyć się w połowie miesiąca. Uczestniczyć mieli w nim 
dyrektorzy, którzy wyrażą taką chęć.  
 
Wiceprezes Okręgu Łódzkiego ZNP p. Marian Trębacz powtórzył prośbę  
o zorganizowanie spotkania. Jeśli dyrektor będzie się przed tym uchylał, oznaczać to będzie 
utrudnianie działalności związkowej. Następnie przypomniał, iż związek zwracał się z prośbą 
o utworzenie zespołu składającego się z przedstawiciela MOPS, przedstawiciela dyrektorów  
i przedstawiciela związków zawodowych, aby dokonać analizy wynagrodzeń pracowników 
merytorycznych – wychowawców, ponieważ występują tam duże dysproporcje wynagrodzeń 
– od 300 do 500 zł na tym samym stanowisku.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że Komisja nadal będzie 
zajmowała się kwestiami pieczy zastępczej. W kwestii wynagrodzeń, większość pracowników 
objęta jest zakładowym układem pracy, który przewiduje automatyczne przeliczanie 
wynagrodzeń, w związku z czym Miasto musi zapewnić środki na realizację zawartego 
układu pracy.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódź-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak odpowiedziała, że 
istotnie taki układ funkcjonuje, jednakże problem z wdrożeniem płacy minimalnej polega na 
tym, iż dyrektorzy otrzymali informacje o braku zabezpieczenia środków finansowych  
w budżetach poszczególnych placówek. Oznacza to, iż wdrożenie regulacji wynikających ze 
wzrostu płacy minimalnej może skutkować zarzutem przekroczenia dyscypliny finansów 
publicznych. Podczas spotkania 14 stycznia br. dyrektor p. P. Rydzewski zobowiązał się do 
wysłania do placówek informacji, że takie wdrożenia powinny nastąpić. Niestety do dziś takie 
pismo nie zostało wysłane. Po raz kolejny dyrektor nie dotrzymał ustaleń i dziś te regulacje 
nie we wszystkich placówkach są wdrożone. Stąd pytania, jak proces przebiega i jakie są 
skutki finansowe.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski 
odpowiedział, że należało uważnie słuchać jego wypowiedzi. Wynikało z niej, że będzie to 
stwierdzone. Nie jest natomiast prawdą, kłamstwem jest, iż zobowiązywał się do wysłania 
pisma zobowiązującego dyrektorów do złamania dyscypliny finansowej.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódź-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak odpowiedziała, że 
ma na to dwóch świadków, dlatego prosi, aby nie twierdzić, iż kłamie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz wyjaśnił, że będzie możliwość zajęcia 
się poruszonymi kwestiami podczas kolejnych posiedzeń Komisji poświęconych 
funkcjonowaniu pieczy zastępczej.  
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Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


