
DPr-BRM-II.0012.19.5.2019 
Protokół nr 5/III/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 27 marca 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   9 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -   2 radnych 
     tj. p. Marta Grzeszczyk 
         p. Bogusław Hubert 
 
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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień  
w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy  
– druk nr 69/2019. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań  
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi 
– druk nr 70/2019.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak  powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał porządek obrad pod głosowanie. 
 
Radni przyj ęli porządek obrad przez aklamację. 
 
 
Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie 
kierowania do środowiskowych domów samopomocy – druk nr 69/2019.  
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski omówił 
projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i głosów „wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 70/2019. 
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski omówił 
projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Radny p. Władysław Skwarka zapytał o opinię Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych nt. omawianego projektu.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 
że wniosek był opiniowany przez Miejską Społeczną Radę Osób Niepełnosprawnych. 
Wydana opinia była pozytywna, pod warunkiem zwiększenia środków na rehabilitacje 
zawodową w kwocie 1 mln zł. Projektodawca, którym jest Prezydent Miasta Łodzi nie 
dokonał zmiany w tym zakresie. Wojewódzki Urząd Pracy nie wykazuje większego 
zapotrzebowania na te środki, niż w ujęciu przedstawionym w projekcie uchwały, ze względu 
na brak zainteresowania. Jednocześnie zmniejszenie środków na rehabilitację społeczną osób 
niepełnosprawnych (przedmioty ortopedyczne, pomoce) odbędzie się z krzywdą dla osób bez 
możliwości pozyskania środków na ten cel z innych źródeł. Jeżeli chodzi o rehabilitację 
zawodową, można ubiegać się o środki unijne. W budżecie miasta Łodzi brak jest możliwości 
zwiększenia środków na ten cel.  
 
Radny p. Władysław Skwarka powtórzył opinię, że Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Dodał, że jest to ciało społeczne, które znacznie lepiej orientuje się  
w potrzebach osób niepełnosprawnych. Zgłosił wniosek o przeniesienie środków  
w wysokości 1 mln zł, z pkt 8 do pkt 1. Wyraził też opinię, iż będzie zainteresowanie na 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (dotychczas zgłoszone 15 etatów), gdyż zgłosili się 
pracodawcy chcący zatrudnić ponad 30 osób ze schorzeniami psychicznymi.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 
że Miejska Społeczna Rada opiniuje podział środków a nie rozdziela te środki. Pytaniem jest, 
czy będzie można przeznaczyć te środki na propozycję pracodawców, o której wspomniał 
przedmówca oraz czy rzeczywiście nastąpi realizacja ww. propozycji. Przenoszenie środków 
w ciągu roku odbędzie się z krzywda dla mieszkańców Łodzi.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że proponowane przeniesienie 1 mln zł, to jest 
pewna praca dla 20 osób niepełnosprawnych, czyli w sumie dla 35 osób. Podkreślił, że to 
Prezydent Miasta proponuje podział środków, a Rada Miejska je dzieli. Ponowił prośbę  
|o uwzględnienie jednomyślnej opinii Miejskiej Społecznej Rady.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi p. Krzysztof Barański powiedział, że 
podtrzymuje wniosek przedstawiony w projekcie uchwały, jest on racjonalny i merytoryczny. 
Dopiero po ogłoszeniu naboru będzie można ocenić wysokość zapotrzebowania na środki.  
W roku ubiegłym wszystkie osoby, które skierowały wnioski o rehabilitację zawodową 
otrzymały stosowne środki – na doposażenie stanowiska pracy, jak i dotacje. Ten racjonalny 
czynnik podpowiada, aby w tym roku wysokość środków wynosiła również 2 mln zł. Urząd 
stawia też na mniej kosztochłonne formy aktywizacji – szkolenia i staże oraz rozwój osobisty 
osób niepełnosprawnych. Podmiotem dofinansowania jest osoba niepełnosprawna, bezrobotna 
– „za nią” wędrują środki finansowe – a nie podmiot zgłaszający takie zapotrzebowanie. 
Poinformował, że obecnie nie prowadzi żadnych rozmów, przed ogłoszeniem naboru, które 
pozwalałyby sądzić, że zapotrzebowanie na środki będzie wyższe. Być może wpłyną wnioski 
na zatrudnienie 30 osób niepełnosprawnych, obecnie nic na ten temat nie wiadomo.  
 
Radny p. Władysław Skwarka odpowiedział, że jako dyrektor Łódzkiego Oddziału 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spotyka się z pracodawcami  
i twierdzą oni, iż w urzędzie pracy otrzymują informację, że PFRON nie dał pieniędzy, co jest 
nieprawdą. PFRON przekazuje pulę środków, które dzieli Rada Miejska. Ponowił wniosek  
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o przesunięcie środków na rehabilitację zawodową, która po wnioskowanej zmianie stanowić 
będzie 20 % środków przekazanych przez Fundusz, a 80% środków trafi na działania 
związane z rehabilitacją społeczną, co nazwał „przejadaniem pieniędzy”. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 
że podtrzymuje proponowany w projekcie uchwały podział środków. Nie zgodził się  
z użytym przez przedmówcę określeniem dotyczącym rehabilitacji społecznej. Wyjaśnił, że  
w jej ramach przekazywane są osobom niepełnosprawnym środki ortopedyczne dzięki którym 
mogą funkcjonować w mieście i swoim otoczeniu.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, jaki był podział środków PFRON  
w roku ubiegłym. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział: 
- rehabilitacja zawodowa 2 000 000 zł, w tym:  
koszty wyposażenia stanowisk pracy 1 000 000 zł 
finansowanie kosztów szkoleń 34 790 zł 
dofinansowanie do oprocentowania kredytu 6 461 zł 
zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 58 000 zł 
jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej 900 000 zł 
-rehabilitacja społeczna 13 033 000 zł, w tym: 
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 1 940 000 zł 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 100 000 zł 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 4 220 000 zł 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 1860 000 zł 
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 4 912 000 zł 
Była to mniejsza kwota ogółem, bo ok. 14 mln zł.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy w bieżącym roku proponowany jest 
taki sam podział.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 
że kwota do podziału jest większa. Proponowany jest taki sam podział tj. przeznaczenie 2 mln 
zł na rehabilitację zawodową, o co wnioskowano. Jednocześnie zwiększono środki na 
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – w tym roku kwota 2 006 522 zł – gdyż zawsze 
cieszą się one dużym zainteresowaniem.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o stanowisko Miejskiej Rady Społecznej 
z ubiegłego roku. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 
że pozytywne. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek radnego p. W. Skwarki. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 4 głosach 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
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Wiceprzewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt. 
 
 
Ad pkt 3 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła        Wiceprzewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Michał Olejniczak 
 
 


