
DPr-BRM-II.0012.6.20.2017 
 

Protokół nr 62/XII/2017 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 grudnia 2017 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   11 radnych  
obecnych   -   11 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. Porządek obrad: 
 

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek 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.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie skargi dyrektorów łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych 
na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Rozpatrzenie skargi p. Lili Gołębiewskiej na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 – w zakresie merytorycznego 
zainteresowania Komisji.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk 
nr 422/2017 – w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 1, nr 2 oraz nr 3.  
 
Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy: 

1. Przyjęcie protokołu nr 60/XI/2017 posiedzenia Komisji. 

2. 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 2018” – 
druk nr 437/2017.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 
nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu – druk nr 436/2017.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 60/XI/2017 posiedzenia Komisji. 

2. 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 2018” – druk nr 
437/2017.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 439/2017.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 – w zakresie merytorycznego 
zainteresowania Komisji.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
422/2017 – w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.  

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenie skargi dyrektorów łódzkich placówek opiekuńczo-
wychowawczych – druk BRM nr 199/2017.  

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi p. Lili Gołębiewskiej – druk BRM nr 198/2017.  

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
połączenia prowadzonych przez miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 
nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu – druk nr 436/2017.  

9. Informacja nt. aktualnego etapu zmian w funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej 
w Łodzi, w perspektywie planowanej reformy tego systemu.  
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10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 60/XI/2017 posiedzenia Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek poddał protokół pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie przyjęła protokół. 
 
 

Ad. 2. 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 2018” – druk nr 437/2017.  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Juszyński omówił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Ile Pan ma pieniędzy na to?  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Juszyński: Na wszystkie zadania 
przewidziana jest kwota do 55 953 863 zł. Wszystkie zadania, które znalazły się w programie 
muszą mieć zapisane środki w budżecie.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Ten projekt uchwały był 
opiniowany przez Skarbnika w zakresie dotacji i innych wydatków bieżących dla organizacji 
pozarządowych. Tą kwotę Skarbnik potwierdził. Jest jeszcze jedna rzecz, która będzie 
wpisana do programu – mikrogranty.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: W tej kwocie są również pieniądze 
na zadania zlecone, które miasto prowadzi i powierza na przykład organizacjom 
pozarządowym?  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Juszyński: Tak.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Wszystko zostało zebrane? 
Również konkursy, które na przykład MOPS ogłosi, na opiekowanie się bezdomnymi?  
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Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Juszyński: Tak. W roku 2018 te 
zadania są dopisane po stronie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Czy Pan to liczy?  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Juszyński: Tak. Staramy się 
ujmować w programie współpracy te zadania, co do których wiemy, że mamy środki 
o będziemy mogli je zrealizować.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Co jest nowego? Czego nie było 
w roku 2017? Rok temu podobna kwota była podawana.  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Juszyński: Nowymi zadaniami są 
dwa zadania dotyczące współpracy z organizacjami, czyli fundusz mikrograntów. Ma 
to zostać zgłoszone na sesji budżetowej. Zadania nowe są zgłoszone na kwotę 500 000 zł.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Co spowodowało, że sfera bezdomności 
przechodzi pod jurysdykcję Wydziału Zdrowia? To jest kolejny element funkcjonowania 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przechodzi pod Wydział Zdrowia.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: To nie 
spowodowało to, że przechodzi pod jurysdykcję Wydziału Zdrowia, tylko konieczność, że 
konkursy musi ogłaszać Miasto. Konkursy musi ogłaszać miasto, a nie jednostka.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: MOPS nie jest częścią Miasta?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Chodzi o 
wymagania budżetowe. Konkursy musi ogłaszać miasto jako takie, a nie jego jednostka.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Dotychczas ogłaszał konkursy Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Tak. 
Merytoryka działań pozostaje w MOPS-ie, natomiast działalność finansowa… 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Kolejny element przechodzi pod 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.  
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 439/2017.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem.  
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: W Wydziale Zdrowia i Społecznych 
mamy zwiększenie wydatków o 485 000 zł. Jaki udział jest zakupu: lodówki turystycznej, 
niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego, a jaki udział odpraw emerytalno-rentowych? 
Zbicie tych elementów nie współgra ze sobą. Proszę o podanie rzędu wielkości.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Zaraz podam dokładnie, jaka to jest 
wielkość z wniosku, który przeszedł. Jeżeli chodzi o te zakupy, to jest to mało istotna kwota. 
Z tej kwoty, która wynosi 455 000 zł, kwota 2 958 zł jest przeznaczona na zakupy 
materiałów, a pozostała kwota na odprawy emerytalno-rentowe w związku z odejściem 
na emeryturę.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Ile osób odchodzi na emeryturę?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 
Przygotujemy takie zestawienie.  
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 – w zakresie merytorycznego 
zainteresowania Komisji.  

Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 422/2017 – 
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek postanowił omówić łącznie projekty uchwał: 
druk nr 421/2017 oraz druk nr 422/2017.  

 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Chciałem się najpierw zapytać o zakres 
główny przedsięwzięć, które podjął Pan w zakresie reformy domów dziecka i pieczy 
zastępczej. Jak kształtuje się zmiana w wysokości środków w zakresie zadań dotyczących 
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pieczy zastępczej i domów dziecka? Czy te środki zwiększają się? Zmniejszają się? Jaka jest 
struktura tych wydatków?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Na razie nie 
wprowadziliśmy zmian. Rzeczywiste skutki reformy pokażą się w przyszłym roku. Będziemy 
przenosić środki z pieczy instytucjonalnej na pieczę rodzinną, jeśli pojawi się odpowiednia 
ilość rodzin zastępczych. Obecna struktura jest podobna do struktury ubiegłorocznej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Jak planujecie Państwo utrzymanie 
ilości zasobu pracowniczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej? Zwiększenie, 
zmniejszenie?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Mamy kilka 
projektów, które pozwolą nam na racjonalizację zatrudnienia. Zostaną wprowadzone laptopy 
dla pracowników socjalnych. Będzie miała miejsce także racjonalizacja obsługi 
administracyjnej i domów dziecka, którą przenosimy do wnętrza MOPS-u. Takie działanie 
także pozwoli na racjonalizację zatrudnienia. Nie zamierzamy zwiększać zatrudnienia 
w MOPS-ie.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Strona 208. Czy wiadomo już, które świetlice 
otrzymają wsparcie w ramach programu „Świetlice-Łódź”?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jest 
ogłaszany konkurs. W tej chwili nie możemy odpowiedzieć.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Kiedy będzie ten konkurs ogłoszony?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Gdy projekt 
skończy, to będzie ogłoszony kolejny konkurs. 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Czy ta kwota jest taka sama jak w tym roku?  
 
Przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan: To zadanie 
realizowane jest w ramach środków unijnych, w związku z tym, była o tym mowa przy WPF-
ie. Kwota jest inna niż w roku 2017. Projekt będzie się kończył. Jeżeli będziemy aplikować 
o kolejne środki, to wówczas ta kwota będzie inna.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Czy na pewno będziecie Państwo aplikować?  
 
Przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan: Tak.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Projekt „Rodzina w centrum” Jak Państwo 
docieracie z informacją do osób, które miałyby korzystać z tego programu?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
Szukamy klientów do projektu poprzez pracowników socjalnych. Układamy plan, aplikujemy 
o środki zewnętrzne, następnie pracownicy socjalni zgłaszają konkretne osoby do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Środki przeznaczone na pokrycie procentowego 
udziału gminy na ośrodek proadopcyjny. Czy kwota jest taka sama jak w 2017 roku?  
 
Przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Tamara Sagan: Kwota jest 
wyższa niż ta z uchwały budżetowej na 2017 rok i nieco niższa niż budżet po zmianach, 
dostosowana do rzeczywistych potrzeb.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Strona 210. Rodzinna piecza zastępcza. Nic się 
w budżecie nie zmienia?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Na razie 
budżet jest w podobnej sytuacji. W ramach postępu projektu deinstytucjonalizacji będziemy 
przesuwać środki z pieczy instytucjonalnej na pieczę rodzinną.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Ile udało się zdobyć rodzin?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Rodziny 
obecnie są w procesie rekrutacji, weryfikacji, przygotowania do szkoleń. Mamy 22 rodziny 
z naszego powiatu i 17 rodzin z powiatów ościennych. 24 rodziny rozpoczęły dyskusję, 
ale nie złożyły jeszcze wymaganych dokumentów.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Kolejne pytanie dotyczy reformy. Kiedy planuje 
się ją uruchomić?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Mamy 
projekt dotyczący informacji o reformie.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Od czego Pan Dyrektor uzależnia uruchomienie 
tej reformy?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Reforma jest 
uruchomiona. Jej funkcjonowanie uzależniam od pozyskania rodzin zastępczych. Jest 
to podstawowy warunek.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: A jeśli to nie wyjdzie? Pracownicy domów 
dziecka chcieliby wiedzieć, kiedy nastąpią jakieś zmiany. Nie mamy odzwierciedlenia 
w budżecie, dlatego o to pytam.  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 
Funkcjonujemy w sytuacji, że jeszcze nigdy nie pozyskiwano takiej ilości rodzin zastępczych 
w Łodzi. Rzeczywistość jest na tyle nieogarniona, że nie jestem w stanie powiedzieć, ile tych 
rodzin zastępczych będzie pozyskanych. Przewidujemy pozyskanie około 80-ciu rodzin 
w ciągu roku. Pozyskanie 80-ciu rodzin w ciągu roku oznacza, szanse na umieszczenie koło 
200-stu dzieci w tych rodzinach zastępczych Zmniejszenie obciążenia pieczy instytucjonalnej 
będzie następować głównie przez niekierowanie dzieci do pieczy instytucjonalnej. 
Na poziomie noworodków dosyć dobrze nam się to udaje.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Pamiętam spotkanie Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, na którym Pan Dyrektor sygnalizował, że być może będzie już odzwierciedlenie w 
budżecie, jeśli chodzi o domy dziecka i rodzinną pieczę zastępczą.  
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P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nie mamy 
konkretnych rodzin, nie mamy konkretnych miejsc. Budżet możemy zmieniać tylko pod 
rzeczywistą sytuację. Mamy przewidywalną sytuację, mamy silne przekonanie, że tak będzie, 
ale rodziny nie są jeszcze przygotowane na przyjęcie dzieci.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Panie dyrektorze, jeżeli uzależnia Pan reformę 
od pozyskania rodzin i przesunięć w budżecie, to niestosownym krokiem było wprowadzanie 
chaosu i niepokoju wśród pracowników domów dziecka informacją, że będzie jakaś reforma, 
a jeszcze nie wiadomo, kiedy ona ruszy. Pracownicy już wiedzą, iż będą jakieś ruchy.  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Reforma już 
ruszyła, natomiast jej postępy będą widoczne w ciągu roku.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: O reformę zapytam później. Mam pytanie dotyczące kwestii 
budżetowych. Pan Dyrektor wspominał o planowanej racjonalizacji zatrudnienia. 
Czy wiadomo, jak to będzie skala? Może 5%, 10%, 30%?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Mamy 220 
pracowników administracji w domach dziecka. Chcemy tą liczbę znacząco zmniejszyć 
o około 30%. Mamy obieg dokumentacji, który pozwoli na pewne zmniejszenia pracowników 
MOPS-u, ale już tylko kilkuprocentowe.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Racjonalizację planuje się przeprowadzić już w 2018 roku, czy 
dopiero jak ruszy reforma?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Oczywiście 
w 2018 roku.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: W budżecie jest odzwierciedlona kwota na ewentualne 
odprawy i zabezpieczenie pracowników, którzy będą zwalniani?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Tak.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: Mam pytanie o schronisko dla osób bezdomnych. 
Czy środki na utrzymanie schronisk są na poziomie ubiegłego roku, czy wyższe?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Są 
zwiększone. Toczą się prace nad projektem budowy nowego schroniska.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: Czy są przeznaczone środki w WPF-ie na budowę nowego 
schroniska? W jakim okresie czasu będzie to schronisko budowane?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: To nie jest 
po stronie naszego budżetu.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: A czy Wydział Zdrowia może odpowiedzieć na to pytanie?  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek: Może Wydział Zdrowia odpowie, gdy 
będzie referował?  
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Radny p. Andrzej Kaczorowski: Dobrze.  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jesteśmy na 
etapie projektowania, budowania i finansowania. Jeszcze nie ma odzwierciedlenia 
w budżecie.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: Czy będą środki zewnętrzne?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Tak. Będą 
środki unijne i środki pozyskiwane z Zarządu Województwa.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: A usługi opiekuńcze na terenie powiatu i gminy? Czy 
środki są wystarczające? Rozmawialiśmy o tym, iż w tym zakresie potrzeby są większe, niż 
pieniądze w budżecie.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
Środki są wystarczające. Sytuacja, która była związana ze wzrostem za jedną godzinę usług, 
poskutkowała tym, że dużo osób zrezygnowało z ubiegania się o tą formę pomocy. Osoby 
usługi opiekuńcze załatwiają sobie prywatnie.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: A ile wynosi pełna odpłatność za godzinę?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 18,60 
zł za usługi zwykłe.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: A psychiatryczne?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: Za 
usługi psychiatryczne można maksymalnie zapłacić 60 zł za jedną godzinę. Te odpłatności są 
tak wysokie, ponieważ świadczą je specjaliści, czyli pielęgniarki, rehabilitanci, 
psychoterapeuci. Wojewoda ograniczył wysokość do 60 zł, ale zdarzają się przypadki, że 
koszt rehabilitacji jednej godziny dziecka z autyzmem wynosi 100 zł. Koszty są 
wypośrodkowane.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: Do kiedy trwa umowa na usługi opiekuńcze?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku. Jest ogłoszony konkurs. Termin składania ofert 
upływa 11 grudnia.  
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski: Zdążycie to rozpatrzeć? Osoby nie zostaną od 1 stycznia 
bez opieki?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
Wspólnie z Wydziałem Zdrowia przygotowujemy się do realizacji tych zadań. Konkurs został 
ogłoszony zaraz po zgłoszeniu prowizorium budżetowego do Rady Miejskiej. Będziemy 
pracować nawet w soboty i niedziele, żeby zdążyć i zabezpieczyć usługi opiekuńcze z dniem 
1 stycznia.  
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Radny p. Andrzej Kaczorowski: Czy kwota, przewidywana na przyszły rok, jest 
porównywalna ze stawką, która obowiązuje w tym roku.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: Tak.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Będzie budowane schronisko dla 
bezdomnych, czy noclegownia?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 
Noclegownia. Przepraszam za pomyłkę.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Dowiedzieliśmy się, że usługi 
opiekuńcze również „weszły” do Wydziału Zdrowia. Co jeszcze pozostało w MOPS-ie?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Zostało 170 
zadań. Ustalanie potrzeb usług opiekuńczych, nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań 
jest nadal w MOPS-ie. Wydział Zdrowia zajmuje się tylko ogłaszaniem i rozliczaniem 
konkursów. Wynika to z decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej. To nie był pomysł Miasta, 
tylko Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zażądała, żeby konkursy były ogłaszane przez 
miasto samo w sobie, a nie przez jednostki miejskie. Wydział Zdrowia nie przejął wszystkich 
zadań, tylko jedną część tych zadań, polegającą na ogłaszaniu i ogłaszaniu konkursów.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: W jaki sposób planuje się 
skoordynować te działania? Zajmowaliście się konkursami od ich przygotowania, 
do rozliczenia. Teraz zajmujecie się wkładem merytorycznym. Kontrolną funkcję pełni 
Wydział Zdrowia?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Kontrolę 
merytoryczną robimy my, kontrolę finansowo-księgową pełni Wydział Zdrowia.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Chciałem zapytać o program Rodak, który udziela wsparcia 
polskim rodzinom z terenu byłych republik radzieckich. Ile przewiduje się rodzin 
sprowadzonych do Łodzi, będących w tym programie?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
Program Rodak jest szczególnym programem. Na zaproszenie Miasta przyjeżdżają rodziny, 
które ubiegają się w Ministerstwie o przyjazd do naszego Miasta. Program jest realizowany 
od bodajże 1993 roku. Zaproszeń jest coraz mniej. W ubiegłym roku było 4 repatriantów. 
Cztery lata temu było 175 osób.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy miasto nie może czegoś zrobić, żeby tych rodzin do Łodzi 
więcej przyjeżdżało?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
Rodak jest skierowany do osób pochodzenia polskiego, które mieszkały na terenach byłego 
Związku Radzieckiego. Zainteresowanie spada. Przyjmowaliśmy w ubiegłym roku osoby z 
Ukrainy, z terytorium, które jest objęte działaniami wojennymi. Na zaproszenie władz Miasta 
przyjechały 3 rodziny, 5 osób. Nie dostaliśmy żadnych środków. Miasto przekazało 
mieszkania. MOPS dzięki sponsorom wyposażył mieszkania, od łyżeczki po firanki. 
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Pracownicy MOPS-u wyposażyli mieszkania, zagwarantowaliśmy rodzinom również pracę. 
Miasto podejmuje działania…  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Dobrze, że mamy sponsorów. Miasto nie może wyjść z szerszą 
ofertą finansową?  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i jako miasto podejmujemy wspólne działania.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Inne Miasta sprowadzają więcej osób z tego programu.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
Przyjmowaliśmy więcej. To osoby decydują, gdzie chcą być.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Motywacja spada, jak to tak wolno idzie. Kto kształtuje 
politykę inwestycyjną w MOPS-ie? Kto planuje działania inwestycyjne? Kto się tym zajmuje? 
Jest komórka, która się tym zajmuje?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jest to 
Wydział Gospodarczo-Techniczny. Zadania inwestycyjne dotyczą jednostek. Na przykład 
w domu dziecka politykę inwestycyjną kształtuje dyrektor domu dziecka.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy wszystkie zadania są zgłoszone przez Rady Osiedli 
i Budżet Obywatelski? W jaki sposób Państwo zdobywają te środki? Jaki Państwo mają 
wpływ na to, że te zadania zostały zgłoszone przez Rady Osiedli i Budżet Obywatelski? 
Gdyby one nie zgłosiły i w budżecie by nie przeszło, to czy byłaby pozycja zero?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Istnieje 
rezerwa w budżecie Miasta na zadania inwestycyjne i wówczas do niej aplikowalibyśmy. 
1 000 000 zł. Wtedy pojawiłoby się to.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy nie ma innych potrzeb, oprócz tych zgłoszonych przez 
jednostki pomocnicze? Czy bardziej zależy Państwu na dofinansowaniu domów dziecka 
i domów dziennego pobytu, czy bardziej zależy na tym mieszkańcom Łodzi i Radom Osiedli, 
którzy widzą, że miasto tego nie realizuje?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Zależy nam 
w równym zakresie. My zależymy od budżetu, który uchwalają radni.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Chętnie zagłosowałbym na wiele innych zadań, ale tutaj ich po 
prostu nie ma. MOPS ich nie umieścił. Nie ma takich potrzeb inwestycyjnych? Dotyczy to 
także innych wydziałów. Budżet Obywatelski robi się budżetem urzędniczym. Mieszkańcy 
biorą na siebie odpowiedzialność urzędników.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: O ile zwiększyła się kwota na osoby 
bezdomne?  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: O około 
10%. O 180 000 zł.  
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Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur omówiła projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: O ile zwiększy się opłata za żłobek?  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: Opłata rodziców za żłobek 
zwiększy się o 12 zł. To jest 5%. Jest ona uzależniona od minimalnego wynagrodzenia.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Ile mamy zaleceń Sanepidu lub innych 
jednostek?  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: Zaleceń Sanepidu udaje się 
unikać, ponieważ współpraca odbywa się na bieżąco. Mamy dwa zalecenia dotyczące 
dostosowania do ppoż-u. Chodzi o zabudowywanie klatek i tworzenie automatycznych klap 
oddymiania. Nie wszystkie żłobki są dostosowane, więc systematycznie jest to wykonywane. 
Przystosowanie jednego budynku to koszt około 150 000 zł.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: W ilu żłobkach brakuje tego? 
Ile żłobków będzie „robionych” w przyszłym roku?  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: W przyszłym roku nie będzie 
takich prac. Wystąpimy o przedłużenie terminu.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy macie jakieś potrzeby inwestycyjne?  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: Mamy. Co roku zgłaszamy 
potrzeby inwestycyjne, ale jest to polityka na innym poziomie. Są zapewne sprawy ważne, 
ważniejsze i najważniejsze.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Wszystkie zadania remontowe są od Rad Osiedli?  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: Tak. Mamy 30 obiektów, czyli 
jest to bardzo duży zasób. Bieżące naprawy i konserwacje są robione i pieniądze na to są 
zabezpieczane przez miasto.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Chodzi mi na przykład o remonty łazienek, parkietów, tarasów. 
Gdyby Rady Osiedli tego nie zgłosiły, to pewnie tych zadań by nie było. Tak jak w przypadku 
zadań inwestycyjnych.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Czy są jakieś wnioski, złożone przez dyrektorów żłobków, 
które nie zostały zrealizowane? Chodzi mi o remonty bieżące.  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: Miejski Zespół Żłobków jest 
jedną jednostką, wewnętrznymi komórkami są żłóbki. Jesteśmy z kierownikami w stałym 
kontakcie. Jest komórka administracyjno-techniczna, która wykonuje przeglądy budynków. 
W każdym żłobku należałoby coś zrobić. Są to duże budynki. Stan bieżący obiektów jest 
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dobry. Rady Osiedli i kierownicy żłobków występują o wsparcie finansowe na bieżące 
remonty. Taką pomoc otrzymujemy. Jest dobra współpraca w tym zakresie.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Poza wnioskami Rad Osiedli, nie ma innych potrzebnych 
remontów do wykonania?  
 
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: Są potrzebne. Stan techniczny 
budynków jest utrzymywany. Pieniędzy nigdy za dużo.  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik omówiła projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Czy na funkcjonowanie Centrum 
Świadczeń Socjalnych kwota jest wystarczająca do obsługi wszystkich programów, 
dodatków?  
 
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik: Na chwilę obecną kwota 
jest wystarczająca. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% od wypłaconych kwot 
świadczeń. Jeżeli chodzi o świadczenia wychowawcze to jest 1,5%.  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka omówiła 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Ile zostało wydanych Kart Dużej Rodziny?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Liczba 
wydanych kart nie rośnie. Łódzka Karta Dużej Rodziny nie jest kartą wydawaną 
bezterminowo. Około 15 000 osób posiada karty.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Kwota w budżecie nie zmieniła się?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Tak. 
Jest to kwota na wyprodukowanie kart, utrzymanie bądź zakup drukarki. Sami drukujemy 
te karty.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Mam jeszcze pytanie o profilaktykę zdrowia 
i rodziny. Czy jest to program kontynuowany, czy jakiś nowy?  
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P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Jest to 
bilans zdrowia dojrzałej kobiety i mężczyzny. W soboty można umówić się na kompleksowe 
badania profilaktyczne. Cieszy się ten program dużym zainteresowaniem.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Czy kwota jest taka sama jak w ubiegłym roku?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Kwota 
jest taka sama. W poprzednim roku zwiększyliśmy kwotę. Są określone moce przerobowe ze 
strony Zakładu Opieki Zdrowotnej, ponieważ jest to praca w soboty.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Mam pytanie jeszcze o hostel. Jaka kwota 
została wykorzystana w ubiegłym roku? Strona 310, pozycja 1-sza. Hostel dla osób 
z problemami alkoholowymi.  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Jest to 
kwota, która przeszła od nas z MOPS-u. Są dwa hotele. Hostel w centrum – Centrum Terapii 
Uzależnień i Profilaktyki Zdrowotnej – posiada 40 miejsc dla osób z problemem 
alkoholowym i 10 miejsc odizolowania sprawców przemocy. W 2016 roku skorzystało 
z niego 569 osób, w 2015 – 564, w 2014 – 446. Miejsca są wykorzystywane.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Mam jeszcze pytanie o Fundację Świętego 
Alberta. Pani Prezes wnosiła o zwiększenie środków. Czy ta kwota jest zwiększona?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
Merytorycznie powinno być to pytanie kierowane do MOPS-u. Trudno jest nam 
odpowiedzieć. Nie mamy skali porównawcze, ponieważ przeszło to zadanie do nas.  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jest to kwota 
180 000 zł, o której mówiliśmy.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Jak był uchwalony budżet na 2017 
rok, a jaka jest propozycja na rok 2018, jeżeli chodzi o wszystkie Domy Pomocy Społecznej? 
Chodzi o koszty utrzymania. Jaka jest różnica?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Budżet jest praktycznie na tym samym poziomie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Czy zwiększy się ilość szczepień na 
grypę?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Na 
przyszły rok są większe środki niż w roku bieżącym. Zaplanowaliśmy 250 000 zł. Liczba 
osób zaszczepionych zależy od kosztów szczepionki. W tym roku zdecydowaliśmy się na 
wyższą jakość. Jest to czterowalentna szczepionka, która jest droższa niż ta, stosowana 
w poprzednich latach. Jeszcze tegorocznych sprawozdań nie wykonaliśmy. W tym roku 
zaszczepiliśmy około 6 200 osób  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Chciałem zapytać o planowane 
i dodatkowe środki na utrzymanie pracowników Domów Pomocy Społecznej i wyposażenia. 
Gdzie to znaleźć w WPF-ie?  
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P.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik: 
Muszą być oszczędności, żeby były podwyżki. Nie są uwzględnione.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Czy będą się zmniejszać koszty 
utrzymywania domów pomocy?  
 
P.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik: 
Tak. Dopiero po reformie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Chciałem zapytać o dochód z tzw. 
kapslowego. W budżecie jest przewidziany o 1 000 000 zł wyższy dochód z tego tytułu? 
Więcej koncesji planujemy wydać w przyszłym roku na tego typu działalność?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Jeśli 
chodzi o tzw. środki kapslowe, to projekt budżetu jest faktycznie o 1 000 000 zł wyższy. Taką 
informację otrzymaliśmy z biura, gdzie znajduje się Centrum Licencji i Zezwoleń. W roku 
2017 wpływy były na poziomie 14 242 681 zł. W stosunku do roku poprzedniego jest 
o 378 000 zł więcej. Była podstawa, aby budżet 2018 roku zaplanować w wyższym zakresie. 
Wpływy są, sprzedaż jest. Liczba punktów sprzedaż alkoholu, w porównaniu do grudnia roku 
ubiegłego, spadła. Na koniec 2016 roku punktów sprzedaży było 1 839, w tym jest także 
piwo. Na chwilę obecną jest – 1 801. Jest to nieduży ruch w dół.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Koszt utrzymania komisji jest wyższy, 
niższy?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
Zmieniać mogą się wydawane opinie biegłych, ponieważ jest to koszt ruchomy. Koszty 
lokalizacji i posiedzeń wynoszą 10% najniższego wynagrodzenia. W tym roku jest to 200 zł 
za udział w różnych formach prac komisji. Nie jest zaplanowany większy koszt.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Ile odbywa się posiedzeń w roku?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
Posiedzenia plenarne odbywają się co tydzień. Wynika to z procedury. Tyle ile jest tygodni, 
tyle jest posiedzeń plenarnych. W roku 2016 było ich 52. Są jeszcze zespoły orzekające, które 
spotykają się w zależności od potrzeb. Na zespoły orzekające zapraszane są osoby 
uzależnione bądź ich rodziny. Celem spotkań jest zmniejszenie skali problemów osób 
uzależnionych.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Ile osób uczestniczy w spotkaniu 
plenarnym?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Skład 
komisji wynosi 22-23 osoby. Wszystkie osoby, które są członkami komisji, odbyły 
przeszkolenie.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy ta komisja musi liczyć aż tyle osób?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
Reprezentowane różne środowiska.  
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Radny p. Tomasz Głowacki: Kto decyduje o składzie komisji?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
Komisja powoływana jest zarządzeniem Pani Prezydent.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy Państwo planują kwestie inwestycyjne?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Oczywiście planujemy inwestycje. W WPF-ie zapisany jest szpital im. Jonszera. Będziemy 
prowadzić termomodernizację przychodni przy ul. Odrzańskiej.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy pracownicy DPS-ów mogą liczyć na podwyżki 
w przyszłym roku?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Proszę rozróżnić wydatki bieżące od wydatków inwestycyjnych. W 2018 roku planujemy 
tylko zwiększoną nagrodę, ponieważ oszczędności pojawiają się w ciągu roku. Podwyżki 
będą od 2019 roku.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: O ile wzrósł budżet na DPS-y?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Jest na takim samym poziomie.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: A jakie mamy zadania remontowe?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: Na 
zadania remontowe w DPS-ach mamy 679 000 zł.  
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek poddał projekt uchwały – druk nr 421/2017 
– pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, 4 głosami przeciwnymi  
i 0 głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek poddał projekt uchwały – druk nr 422/2017 
– pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, 3 głosami przeciwnymi  
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 

Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi dyrektorów łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych – 
druk BRM nr 199/2017.  

 

Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek poinformował, że skarga została przekazana 
do rozpatrzenia Wiceprzewodniczącemu Komisji p. Marcin Zalewski.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Wyjaśnienia do tej skargi otrzymałem 
w sobotę. Wczoraj spłynęła do mnie oficjalna część odpowiedzi. Brakuje jednej informacji, w 
moim odczuciu, dość znaczącej. Pan Dyrektor w obszernym piśmie, które zawiera co 
najmniej 14 stron, w odpowiedzi na tą skargę zamieścił tylko jedno zdanie dotyczące swoich 
uprawnień. Proszę o rozszerzenie tej informacji o instytucje, w których Pan pracował. Czy te 
instytucje zajmowały się pomocą społeczną? Muszę mieć tzw. twardą informację, żeby 
rozpatrzyć tę skargę w sposób rzetelny.  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Dokumenty 
w tej materii złożone są w Wydziale … Nieczytelny zapis.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Proszę o uzupełnienie tego do 
wyjaśnienia.  
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Oczywiście.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Dzięki temu będę mógł tą skargę 
dopełnić i rozstrzygnąć. Po przeczytaniu odpowiedzi, brakuje mi tej informacji.  
Proszę o ewentualne dodatkowe posiedzenie Komisji przed sesją, żebym mógł przygotować 
rozstrzygnięcie tej skargi. Materiał jest bardzo obszerny.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek: Zwołam posiedzenie Komisji 
najprawdopodobniej przed sesją. Przygotowany jest projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
terminu.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Nie chciałbym przedłużać tej sprawy w 
nieskończoność. Wiele osób jest zainteresowanych rozstrzygnięciem. Chciałbym rozstrzygnąć 
tą sprawę naprawdę rzetelnie.  
 
 

Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi p. Lili Gołębiewskiej – druk BRM nr 198/2017.  

 

Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek poinformował, że skarga została przekazana 
do rozpatrzenia radnemu p. Radosławowi Marcowi.  

 
Radny p. Radosław Marzec: Wyjaśnienie otrzymałem w piątek, odczytałem je 
w poniedziałek. Chciałbym się jeszcze spotkać z zainteresowaną i uzupełnić informacje. 
Wydaje mi się, że są pewne nieścisłości pomiędzy osobą skarżącą a MOPS-em. Na 
posiedzeniu Komisji przed sesją powinien trafić do nas projekt skargi. Chciałbym się dobrze 
zapoznać ze sprawą i prawidłowo ją rozstrzygnąć. 
Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 
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Ad. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
połączenia prowadzonych przez miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy 
połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu – druk nr 436/2017.  

 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek: Czy w łączonych domach pomocy 
społecznej odbyły się spotkania z pracownikami?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Tak, odbyło się spotkanie z pracownikami. W domach przy ul. Spadkowej oraz przy 
ul. Sierakowskiego.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek: Czy można przypomnieć daty tych spotkań?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Chwileczkę, muszę spojrzeć do kalendarza.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Na sesji prosiłem o informację. Chodzi 
mi o występowanie o środki zewnętrzne dotyczące infrastruktury. Wnioskowanie MOPS-u 
o tego typu środki. Na sesji Dyrektor p. Kowalik stwierdził, że będzie występował o środki 
zewnętrzne, żeby poprawić stan infrastruktury w domach pomocy. Proszę o przekazanie takiej 
informacji.  
 
Przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marlena Mazerant: Z tego, 
co przekazała mi Dyrektor p. Duszkiewicz, wiem, że ustalone było, iż pan Radny odstępuje 
od tej informacji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Pani Dyrektor powiedziała mi, że 
o takie rzeczy dotychczas nie występowaliście. Poprosiłem o taką pisemną odpowiedź, żebym 
mógł się do niej odnieść. Poproszę o taką informację. Chciałbym zapytać o zdanie 
w uzasadnieniu: „przedmiotowe połączenie spowoduje oszczędności dla budżetu Miasta”. 
Jakie to oszczędności, jakiej wielkości?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Redukcja 
administracji – 245 000 zł, pralnia – około 35 000 zł – 40 000 zł rocznie. Łącznie prawie 
300 000 zł  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Czy jest już zadecydowane, którzy 
pracownicy odchodzą?  
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Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nieczytelny zapis. 
Tylko pracownicy pralni będą musieli odejść. Jest tam 1,75 etatu. Nieczytelny zapis. Jednej 
osobie będziemy starać się znaleźć zatrudnienie w innej jednostce miejskiej.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Z czego wynika Państwa pośpiech? 
Wiem, że padła propozycja, przesunięcia terminu połączenia po świętach, po to, żeby 
pracownicy mogli mieć spokojniejsze święta. Reforma ma się zakończyć 30 czerwca. 
Dlaczego Państwo nie byliście skłonni przełożyć tego procedowania?  

 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Niczego nie 
przyspieszamy. Terminy konsultacji ze związkami zostały zachowane.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Wiem, że są konsultowane rozwiązania 
dotyczące zmian w rozporządzeniach Ministra. Nie bezpośrednio z Panem Dyrektorem, ale na 
pewno z Zarządem Miast Polskich, itd. Jakie kierunki zmian prawnych są opiniowane przez 
Państwa?  

 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Z tego co kojarzę, 
chodzi o ilość… Nieczytelny zapis. Nie pamiętam dokładnie w jakim przedmiocie i zakresie. 
Konsultacje odbyły się jakiś czas temu. Nieczytelny zapis.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: To samorządy wystąpiły o przedłużenie 
terminu vacatio legis wprowadzenia rozporządzenia Ministra projektu, który opiniowaliście 
Państwo o pół roku, czyli ewentualne wejście w życie od 1 lipca, jeżeli zostanie przyjęte. 
Konsultacje zostały zakończone, więc raczej ten projekt zostanie przyjęty. Wejście w życie 
rozporządzenia Ministra dotyczące ilości miejsc w domach pomocy, pod względem 
podopiecznych, było jasno określone na nie więcej niż 100. Dotyczy to nie tylko domów 
nowotworzonych. Miałoby to wejść w życie 1 lipca 2018 roku i był to postulat samorządów. 
Może wie Pan coś na ten temat?  

 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nie. Nie 
uczestniczyliśmy w tym składaniu postulatów.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Czy Państwo wystąpicie do Wojewody 
o zmianę decyzji o wprowadzeniu domów? A może wystąpicie o nową decyzję?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: W 
ramach planowanych zmian, miała zostać dokonana zmiana w rejestracji, czyli wniosek 
o zmianę w rejestrze.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Wydział Zdrowia po prostu łączy te 
dwa ośrodki. Zastanawiam się, czy oszczędności, które w wyniku tego powstaną, będą miały 
coś wspólnego z osobami niepełnosprawnymi. Zgodnie z konwencją, która już obowiązuje 5 
lat. W konwencji są zapisane takie sformułowania, że strony ustalają wspólnie, iż będą 
zwiększane nakłady na rehabilitacje osób niepełnosprawnych, szczególnie osób 
z upośledzeniem intelektualnym i chorobami genetycznymi. Czy została wykonana przez 
specjalistów medyczna analiza tej sprawy?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Opieka, która byłaby świadczona w ramach tego połączonego zespołu, nie będzie odbiegała 
od tej opieki, która jest w chwili obecnej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: W konwencji jest zawarte, że strony 
będą zwiększały nakłady na rehabilitacje osób niepełnosprawnych.  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: W 
domu przy ul. Sierakowskiego wdrożyliśmy odmienny i bardziej specjalistyczny model 
fizjoterapii, czyli neurofizjoterapię. Zastąpiliśmy masaż bardziej zaawansowanymi metodami 
neurofizjoterapii. Mogą się Państwo zapoznać z sentencją, która dotyczy tego, co jest 
wprowadzone. Nie masaż klasyczny, tylko neurofizjoterapia, która jest skierowana do osób z 
problemami neurologicznymi. Są to specjalistyczne formy terapii, które uaktywniają osoby z 
bardzo dużymi zaburzeniami neurologicznymi. Zwykły masaż niewiele może już pomóc 
takim osobom. Prowadzone przez specjalistów, z odpowiednimi kwalifikacjami 
i międzynarodowymi certyfikatami z Miejskiego Centrum Medycznego, działania zmierzają, 
aby zwiększyć aktywność pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Zwykły masaż może 
przynieść jedynie relaks, ale nie zwiększy już możliwości ruchowych i percepcyjnych. 
Przeprowadzamy razem z Miejskim Centrum neurofizjoterapię.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Będzie zwiększona ilość tej 
rehabilitacji, która pozwoli na spełnianie podstawowych czynności fizjologicznych przez 
osoby, która są pacjentami?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Chodzi o inny zakres działań, bardziej dostosowany do potrzeb osób z zaawansowanymi 
problemami neurologicznymi, które znajdują się w domu przy ul. Sierakowskiego.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: A czy nowy zespół będzie 
wynajmował pomieszczenia, które są w jego dyspozycji?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Tak. Tutaj zmiany nie będzie. Miejskie Centrum Medyczne swoją lokalizację umieściło przy 
ul. Sierakowskiego. Jest to kontynuacja poprzednich zdarzeń. Nie zmienia się wiele.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Po tym całym przedsięwzięciu, ile 
netto będzie zarobku na tej operacji? Po połączeniu.  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Kwoty, które zostały przedstawione jako oszczędności, to ponad 275 000 zł. Będą to środki, 
które mogą zostać przesunięte na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Czy może Pan jednoznacznie 
powiedzieć, w chwili obecnej, że wszystkie te pieniądze będą przeznaczone na podwyżki 
wynagrodzeń dla pracowników?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Oczywiście. Taki jest cel tych działań. Nawet słowo „oszczędność” jest nieprecyzyjne, 
ponieważ nikt na nikim nie będzie oszczędzał, ani na pracownikach, ani na mieszkańcach. Te 
środki zostaną zagospodarowane inaczej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Będą jakieś pieniądze na 
zwiększenie ilości godzin rehabilitacyjnych dla pacjentów? Chodzi o podopiecznych. Jeżeli są 
oszczędności, to można je przekazać na zwiększenie terapii dla pacjentów.  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Już w chwili obecnej to następuje. Miejskie Centrum Medyczne zapewnia fizjoterapię. Będzie 
to kontynuowane i rozszerzone.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Organizacyjnie będzie to wyglądało 
tak, że Dyrektor będzie stacjonował przy ul. Spadkowej, a jakiś kierownik będzie…  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
Uprawnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pozostaną. Administrator nieruchomości 
pozostaje kwestią do rozstrzygnięcia. Dla każdego domu dobrze byłoby, aby taka osoba 
administracyjna pozostała. Dyrekcja będzie przy ul. Spadkowej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Czyli zgodnie ze Statutem ten 
Dyrektor będzie wszechwładny? Będzie mógł dać pełnomocnictwa pracownikowi 
z ul. Sierakowskiego, do załatwiania wszystkich spraw w jego imieniu? Tak?  
 
P.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: 
W takim zakresie, w jakim uzna za stosowne. Dyrektor nadal będzie odpowiadał za 
prowadzenie domu.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Czy w trakcie procesu przygotowania projektu reformy domów 
pomocy społecznej była konsultowana opinia z Miejską Radą Seniorów?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Ta uchwała nie 
dotyczy osób starszych. Te dom nie są dla osób starszych. Ten projekt nie był konsultowany, 
ponieważ nie musiał.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Czy założenia całej reformy były konsultowane z różnymi 
środowiskami?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Były 
przedstawione na Miejskiej Radzie Seniorów.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Czy konsultowano tą reformę z Miejską Radą Seniorów?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Była 
przedstawiona i Miejska Rada Seniorów wyraziła swoją opinię.  
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Radny p. Radosław Marzec: Miejska Rada Seniorów przesłała pismo do członków Komisji, 
w którym wyrażają, że projekt reformy nie był z nimi konsultowany. W piśmie zawarto 
szereg informacji odnoszących się negatywnie do skutków całej reformy. Wymieniają, że nie 
konsultowano tego ze środowiskami zainteresowanymi tym tematem. Czy może się pan 
Dyrektor odnieść do tego pisma?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Pracownik 
Wydziału Zdrowia był na posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów i przedstawiał założenia 
reformy oraz wysłuchiwał uwag. Posiedzenie odbyło się w środę dwa tygodnie temu 
i wówczas ten projekt był prezentowany. Co do projektów uchwał, to tylko jedna z tych 
łączeń powinna być konsultowana z Miejską Radą Seniorów. Pozostałe domy nie dotyczą 
osób starszych i nie są w zakresie działalności podmiotowej Miejskiej Rady Seniorów.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Prosiłbym, aby zapoznał się pan z pismem z dnia 14 grudnia 
2017 r., w którym jest podnoszony szereg zarzutów dotyczących reformy. Pan Dyrektor 
mógłby na sesji, lub na następnym posiedzeniu Komisji, ustosunkować się do nich. Chodzi o 
pismo z dnia 4 grudnia, skierowane z Miejskiej Rady Seniorów.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Chciałem się zapytać o opinię Rady 
Rodziców z tego domu. Czy Rada Rodziców działa?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Duża część 
opiekunów tych dzieci jest pracownikami domów pomocy społecznej. Nie mieliśmy takiej 
opinii.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy Rada mieszkańców wydawała taką opinię? Jeżeli Rada 
Mieszkańców w ogóle funkcjonuje?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nie ma Rady 
Mieszkańców.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Co z punktu widzenia mieszkańców tych domów się poprawi?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Na pewno się nie 
pogorszy. Jest inna rehabilitacja neurologiczna. Będą przeprowadzane kolejne formy 
aktywizacji. Odbędą się dodatkowe inwestycje.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek: Musimy coś uściślić. Czy rozmawiamy 
o druku uchwały, czy o całej reformie?  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Pytam konkretnie o druk uchwały, poniekąd pytając też o całą 
reformę. Jest to pierwszy element tego, co Państwo założyli.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Będą dodatkowe 
pieniądze na rehabilitacje osób, zakupy sprzętu, samochodu. Poprawią się warunki osób 
w domach pomocy społecznej.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: W przyszłym roku będzie 300 000 zł …  
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Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Oszczędności będą 
od 2019 roku, ponieważ środki uwolnią się w trakcie przyszłego roku.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Pytam mniej więcej, jakie to mogą być kwoty?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : To będzie zależało 
od tego, kiedy będą wypowiedzenia i czy osoba na wypowiedzeniu nie pójdzie na zwolnienie. 
Wiele rzeczy wpłynie na oszczędności.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Zakładam, że będzie to kwota x. Czy ta kwota x jeszcze w roku 
2018 będzie podzielona na pracowników tych domów?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Tak.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy w obu domach funkcjonują pralnie?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : W jednym jest 
pralnia zewnętrzna, a w drugim jest pralnia własna. Pralnia własna znajduje się przy 
ul. Sierakowskiego.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy Państwo nie obawiają się tego, że zlikwidowanie pralni 
pogorszy jakość obsługi mieszkańców?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Funkcjonuje to 
w połowie domów i nikt nie skarży się na obsługę.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: A czy trafiło do Państwa pismo mieszkańców DPS-u 
z ul. Dojazdowej?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : To są obawy 
mieszkańców, a nie fakty.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Jak często firma zewnętrzna będzie zabierać pranie? Ile razy 
dziennie?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Około 4 razy 
w tygodniu. Może częściej. Pralnia przy ul. Sierakowskiego jest najdroższą pralnią, koszt 
prania wynosi 4,60 zł za kilogram. Koszt firmy zewnętrznej wynosi 2,50 zł za kilogram.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Chciałem zapytać jeszcze o dostępność Dyrektora połączonego 
domu. W jakim wymiarze godzin Dyrektor będzie pracował?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Zgodnie z 
rozporządzeniem w ustalonych godzinach i dniach będzie dostępny dla opiekunów prawnych 
i mieszkańców.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Zatrudniony będzie w wymiarze 40 godzin?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Tak.  
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Radny p. Tomasz Głowacki: Wyszło mi, że Dyrektor będzie dostępny przez 5 minut na 
osobę, a licząc jeszcze pracowników to wyjdzie 3…  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Dyrektor nie jest 
od spotykania się z mieszkańcami i pracownikami. On zarządza…  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Dyrektor nie jest dla mieszkańców?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Jest to jedna z jego 
funkcji. Dyrektor musi być dostępny w wyznaczonych dniach i wyznaczonych godzinach.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek: Te pytania już 3 razy padały na sesji.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Te pytania mogą paść nawet i 5 razy.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek: Rozmawiamy o druku uchwały, czyli 
o powołaniu zespołu, gdzie z częścią mieszkańców nie ma kontaktu.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Każdy człowiek potrzebuje kontaktu.  
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek: Dyrektor jest opiekunem, czy zarządza 
placówką?  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Dyrektor ma dawać przykład swoim pracownikom. Czy 
Dyrektor powinien mieć czas dla swoich mieszkańców?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Powinien być czas 
wyznaczony. Dyrektor musi wykonywać także inne obowiązki.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Czy dostępność Dyrektora poprawi się, czy się pogorszy?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Trudno jest mi 
powiedzieć, jak to jest teraz z dostępnością.  
 
Głos z Sali: Czy budżety obu domów będą podzielone na zespół? Czy budżety będą osobne?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Budżet jest 
wspólny.  
 
Głos z Sali: Dom przy ul. Sierakowskiego może na tym stracić. Może być traktowany po 
macoszemu.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Pracownicy 
zgodnie z Kodeksem Pracy muszą zarabiać podobnie. Nie może być wielkich różnic.  
 
Głos z Sali: Nie mówię o pracownikach, ale o dzieciach. Pracownicy z ul. Sierakowskiego 
patrzą na dzieci, jak na nasze.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Dlaczego Państwo 
mają zmienić podejście? Nikogo z zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie zwolnią.  
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Głos z Sali: Administracja idzie powiesić telewizor dziecku na oddziale. Administracja 
zakupuje żarówki i idzie je wymienić. My wszyscy jesteśmy dla tych dzieci. Ja jadę na 
zakupy i kupuję pościel, ewentualnie ściągam producenta, nie robi tego opiekunka z oddziału.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Zakup pościeli nie 
jest bezpośrednim kontaktem z tą osobą.  
 
Głos z Sali: Ale to wszystko jest robione dla dzieci. Siedzę w sekretariacie, ale jestem dla 
dzieci.  
 
Przedstawicielka Domu Pomocy Społecznej p. Iza Warzycha: Mamy podopiecznych 
z chorobami psychicznymi. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że pan Dyrektor będzie 
niedostępny w określonych godzinach, ponieważ musi się pilnować procedur. Po co istnieją 
takie domy, skoro nie mamy znikąd wsparcia?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Proponuję zmienić 
przepisy dotyczące funkcjonowania jednostek budżetowych. Przepisy nakazują Dyrektorowi 
dbanie o dyscyplinę finansów publicznych. Dyrektor musi zarządzać jednostką budżetową.  
 
Głos z Sali: Każdy człowiek potrzebuje pomocy. Pracownicy potrzebują od Dyrektora 
wsparcia. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było dyrekcji w domu przy ul. Sierakowskiego. 
Nie ma takiej opcji.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Odpowiadam 
również za finanse publiczne.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Przepisy są bardzo ważne, my, jako 
związek, także staramy się te przepisy przestrzegać. Nie zgadzam się z tym, że Dyrektor jest 
tylko od siedzenia i pilnowania finansów. Dyrektor musi znać swoich podopiecznych. Musi 
znać ich nazwiska, schorzenia. Na tym polega całokształt pracy Dyrektora. Dyrektor 
odpowiada za całokształt działalności domów pomocy. Z tego, co Pan mówi, to kontakt 
Dyrektora z podopiecznymi będzie bardzo ograniczony, albo w ogóle go nie będzie. Dyrektor 
nie może pilnować tylko finansów.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Należy to 
wypośrodkować.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Na pewno. Przy ul. Sierakowskiego 
odbyło się zebranie Rady Rodziców, w którym uczestniczył administrator z ul. Spadkowej 
(też jest w Radzie Rodziców). Jest administratorem, prawdopodobnie obejmie tez pieczę nad 
naszym domem. Padło pytanie, czy pokojowe od 1 lipca będą zwolnione, ponieważ już jest 
rozszerzony jakiś przetarg na usługi pokojowe. Przy ul. Spodkowej nie ma pokojowych. 
Odpowiedziała nam, że nie ma takiej możliwości, żeby nasze pokojowe zostały. To jak się ma 
to do tego, że powiedział Pan, iż nikt nie będzie zwolniony?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nie znam tego 
przetargu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś organizował przetarg na obsługę jednostki, która 
nie jest w jego strukturze. Nie ma takiej możliwości prawnej. Nie jestem w stanie 
szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie.  
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Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Czy pokojowe z ul. Sierakowskiego 
będą zwolnione, czy nie? Czy zachowają miejsca pracy?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Moim zdaniem 
tak.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Z tego wynika, że zafałszowane są 
informacje w trakcie konsultacji.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Czy pokojowe są 
uwzględnione we wskaźniku zespołu terapeutycznego? Są. Czyli nie można ich zwolnić.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Na ul. Sierakowskiego tak, na 
ul. Spadkowej nie.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nawet jeżeli 
pojawi się firma zewnętrzna, to nie można tych osób zwolnić, ponieważ upadnie nam 
wskaźnik. Te osoby muszą pozostać jako zatrudnione.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Na ul. Sierakowskiego wskaźnik jest 
większy niż wymagany.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Tak. Nieczytelny 
zapis.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Czy będą zwalniane pokojowe z 
ul. Sierakowskiego?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Moim zdaniem, 
jeżeli tak jest, ale ja nie znam sytuacji, to będą przeniesione jako opiekunki.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Nie mogą być przeniesione, ponieważ 
nie mają odpowiednich kwalifikacji. Opiekunka i pokojowa mają inne kwalifikacje. Nasze 
pokojowe nie mają kwalifikacji na opiekunki.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nie znam tego 
przetargu. Nie jestem w stanie odpowiedzieć.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Do tej pory zapewniano nas, że żaden 
pracownik nie straci pracy. Czy może stracić pracę?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nie straci pracy. 
Ewentualnie będzie przeniesiony na inne stanowisko.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Czyli będą ruchy na stanowiskach 
pokojowych?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Mogą być 
wewnętrzne przesunięcia, ale nie zwolnienia.  
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Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Dyrektorzy połączonych zespołów 
będą mieli dowolność działania? To, co dzisiaj mówimy, może okazać się prawdą. Dyrektor, 
gdy będzie chciał zlikwidować pokojowe, zrobi to.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : A czy nie może 
teraz tego zrobić?  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Może.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Czyli sytuacja się 
ni zmieni. Hipotetycznie może się tak stać.  
 
Pani Danuta Pietrusiak: Chciałam zapytać o jedną rzecz, skoro rozmawiamy o finansach. 
Co z pieniędzmi, które Pan nam obiecał na dzień pracownika socjalnego? Miały wczoraj 
znaleźć się na koncie. Dzisiaj ich nie ma.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Mówiłem 
o początku grudnia. Nie podawałem konkretnej daty. Myślę, że znajdą się na kontach pod 
koniec tygodnia. Zarządzenie przesuwające pieniądze jest w trakcie procedowania i znajduje 
się w ostatniej fazie.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Na początku grudnia miały być 
wypłacane.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Mówiłem do 
10 grudnia.  
 
Przedstawicielka „Solidarności: p. Maria Tokarska : Dobrze, poczekamy.  
 
Przewodniczący Sekcji Pracowników DPS p. Mateusz Kropidłowski: Chciałbym zwrócić 
uwagę na jedną rzecz. Czy przepis, że DPS-y mają być tylko 100-stu osobowe, ktoś sobie 
wymyślił? Równie dobrze mogłoby być 200 lub 300 osób. Istniała jakaś idea? Dlaczego DPS-
y mają być ograniczone do 100-stu osób? Podejrzewam, że chodziło o zapewnienie jak 
najlepszej opieki i komfortu ludziom. A teraz znów robimy molochy. Czy są przymiarki do 
umocowania tego w ustawie? Tworzenie molochów nie sprzyja komfortowi i dobrej opiece 
dla mieszkańców.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Tworzymy moloch 
administracyjnie. Lokalizacyjnie pozostają te same domy.  
 
Wiceprzewodnicząca pracowników Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” p. Elwira 
Bobrowska: W nazwie mamy słowo „dom”, a nie instytucja. Dom to nie jest tylko 
i wyłącznie budynek. Domem są ludzie, którzy w nim przebywają i pracownicy, którzy 
tworzą rodzinę tym ludziom. Wracając do pralni, każdy chciałby oddawać trzy razy w 
tygodniu rzeczy do pralni, zamiast samemu prać, ale na takie zachowania w końcu brakłoby 
pieniędzy. Podobnie jest w DPS-ach. Co z ludźmi, którzy ciągle się zabrudzają? Gdy potrzeba 
oddawania bielizny do pralni będzie codzienna? Gdzie tą brudną bieliznę przechowywać? To 
jest dom dla ludzi, którzy będą w nim mieszkali do końca swoich dni.  
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Radna p. Marta Grzeszczyk: Panie Dyrektorze, rozmawiamy o finansach. Mam pytanie 
uzupełniające. Mówił Pan o oszczędnościach dotyczących uchwały, jest ich około 300 000 
zł…  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : 300 000 zł 
oszczędności jest od 2019 roku.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Pan wspominał, że łącznie będzie około 3 000 000 zł 
oszczędności przekazanych na podwyżki w 2019 roku. Na ilu pracowników ta prognozowana 
kwota zostanie podzielona?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Na około 1 100 
pracowników. Mówimy o etatach, a nie o osobach.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: To wychodzi 227 zł brutto miesięcznie. To są te podwyżki?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nie. To nie są 
wszystkie działania. Będziemy wprowadzać konkurencje aptek. Są także inne oszczędności. 
To jest jedynie część całej reformy.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Według planów Pana i Prezydent Miasta jak wysoka będzie 
podwyżka dla pracowników?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Między 250-300 zł 
brutto. Bez kosztów pracodawcy.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: A pieniądze na remonty?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Są to pieniądze, 
które zawsze budżet Wydziału Zdrowia posiada na inwestycje. Połowę tych środków 
będziemy przesuwać na inwestycje w DPS-ach.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Czy remonty w DPS-ach będą przez Państwa 
przeprowadzane?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : W DPS-ach 
jednostki budżetowe dostają pieniądze i one przeprowadzają te inwestycje.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: A inwestycje i remonty w Domach Dziecka też będą przez 
Pana przechodziły?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik : Nie. Nie 
nadzorujemy Domów Dziecka.  
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek poddał projekt uchwały – druk nr 436/2017 
– pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, 4 głosami przeciwnymi  
i 0 głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  



 29

Ad. 9. Informacja nt. aktualnego etapu zmian w funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej 
w Łodzi, w perspektywie planowanej reformy tego systemu.  

 

P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Dwa, trzy 
razy w tygodniu chodzę na Oddział Onkologiczny dla dzieci i uczę ich matematyki. Prawie 
wszystkie dzieci mają przy sobie swoich rodziców. W Łodzi jest wiele dzieci, których stan 
jest zawiniony przez dorosłych. Te dzieci znajdują się w pieczy zastępczej. To dorośli są 
odpowiedzialni za to, żeby tym dzieciom było jak najlepiej. Czy należy przeprowadzać 
reformy? Tak, ponieważ są wymagania ustawowe. Ustawodawca pomyślał, kiedy tą Ustawę 
przygotowywał. Mam rankingi pieczy instytucjonalnej na tle Polski. Łódź jest na 334 miejscu 
z 380 badanych powiatów. Jeszcze jedna uwaga. Dyrektorzy Domów Dziecka przedstawiają, 
że instytucjonalna piecza zastępcza jest bez skazy. Nie jest to prawda. Od przekroczeń, 
związanych z finansami, czyli prób podawania fałszywych informacji finansowych, po to, aby 
od Miasta wyciągnąć w sposób nienależny pieniądze. Po naruszanie praw pracowniczych 
i prawa w obszarze opieki nad dzieckiem. Opowiem jeden przykład. Przejechałem do Domu 
Dziecka przy ul. Zbocze i widzę zapłakaną dwulatkę. Pani, która ma 11 dzieci pod opieką, nie 
może zająć się jedną dziewczynką. Dziecko zostało przywiezione z interwencji, a jego 
rodzeństwo zostało wysłane do innego Domu Dziecka. Jest to wyraźne naruszenie Ustawy. 
Przypadków rozdzielenia rodzeństwa jest kilkanaście. To jest tylko jeden przykład, który sam 
widziałem. Reforma placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwanych Domami Dziecka, jest 
konieczna. Jakie sa założenia tej reformy? Po pierwsze, przeprowadzamy zmiany po stronie 
pieczy, budujemy jeden wydział pieczy zastępczej, łączący zadania obydwu wydziałów. 
Mamy nadzieję, że zakończymy sprawę do końca roku. Pozyskujemy wieloma kanałami 
rodziny. Mamy nadzieję na otworzenie nowych kanałów, związanych z kulturą, sportem, 
oświatą, z organizacjami religijnymi. Mamy w planach pozyskanie i wyszkolenie 80-ciu 
rodzin. Uzyska się przez to: doprowadzenie trzech Domów Dziecka (przy ul. Zuchów, 
Sowińskiego, Marysińskiej) do standardów czternastoosobowych i zmniejszenie ilości dzieci 
z Domu Małego Dziecka. Stan Domu Małego Dziecka wynosiłby na koniec roku jedynie 60 
dzieci. Obecnie jest około 100 dzieci. Doprowadziliśmy do tego, że małe dzieci nie trafiają do 
Domu Małego Dziecka, większość z nich trafia do rodzin zastępczych, pełniących funkcję 
pogotowia. Wykonujemy zmiany techniczne, na przykład przenosimy ośrodek kierowania z 
Pogotowia Opiekuńczego nr 1 do przyszłego wydziału pieczy. Następną zmianą jest zmiana 
administracji, przejecie usług księgowych i finansowych przez jeden z wydziałów MOPS-u.  

 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski omówił 
prezentację.  
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Mam kilka pytań. Reforma na pewno jest potrzebna i wynika z 
obowiązku, który nałożył na nas ustawodawca. Zmiany powinny być wprowadzane, ale mam 
kilka wątpliwości. Mówimy o bardzo delikatnym temacie, o przyszłości małych Łodzian. 
Zaczął Pan swoją wypowiedź od informacji, która jest szokująca. Powiedział Pan, że część 
dyrektorów Domów Dziecka narusza dyscyplinę finansów, prosząc miasto o środki, które się 
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nie należą. Pan powinien przeprowadzić kontrolę i na podstawie jej wyników wszcząć 
postępowanie.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nie 
powiedziałem o naruszeniu dyscypliny finansów. Sytuacja jest jasna. Otrzymujemy pismo od 
pani Dyrektor, że ma niedobory w funduszu płac. Jednocześnie ta sama pani Dyrektor 
przyznaje nagrody pracownikom z funduszu płac na 43 000 zł. Przeprowadzona kontrola 
wskazuje, że ponad 100 000 zł jest nadwyżki w funduszu płac. Prowadzimy w tej dziedzinie 
postępowanie.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Czy zlecono kompleksową, formalną kontrolę finansów 
w jednostkach, które panu Dyrektorowi podlegają.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Zleciłem 
kontrolę w tym konkretnym Domu Dziecka. Nie jestem w stanie skontrolować wszystkich 
Domów Dziecka, jeśli chodzi o finanse.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Który jest to Dom Dziecka?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jest to Dom 
Małego Dziecka.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Czy nie powinno się zweryfikować stanu finansów wszystkich 
podmiotów?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jestem 
przekonany (pomijając sytuację, o której wspomniałem), że dyrektorzy Domów Dziecka 
dbają o finanse. Nie mam poczucia, że trzeba Domy Dziecka kontrolować. Jeżeli dostanę 
informację o nieprawidłowościach, skontroluję dany Dom Dziecka.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Pytam ogólnie. Czy w ramach reformy przeprowadzane będą 
takie kontrole?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Dostajemy  
z Domów Dziecka raporty finansowe. Mamy rozeznanie, co dzieje się z finansami.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Obecnie mamy 20 rodzin zastępczych w Łodzi, 17 rodzin 
w ościennych powiatach. Od przyszłego roku planuje się pozyskać kolejnych 80 rodzin?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Planuję, aby 
do końca roku było 80 rodzin, razem z tymi rodzinami, które już są. Cykl weryfikacji 
i szkolenia trwa od 4 do 5 miesięcy. Chcielibyśmy się zmieścić z tym cyklem. Pojawiają się 
także następne grupy rodzin, jest to proces ciągły.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Czy 17 rodzin z gmin ościennych będzie przenoszonych do 
Łodzi?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Oczywiście, 
że te rodziny nie będą przenoszone do Łodzi. Będą funkcjonowały na dwa sposoby. Niektóre 
powiaty ościenne nie są zainteresowane wyszkoleniem i obsługą tych rodzin, dlatego my 
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będziemy je obsługiwać. Niektóre rodziny będą obsługiwane przez swoje PCPR-y, tylko 
będziemy do nich dołączać dzieci łódzkie.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Jak będą finansowane te rodziny z powiatów ościennych?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Ustaliliśmy 
z koordynatorami możliwość obsługiwania tych rodzin. Obecnie także mamy rodziny, które 
funkcjonują w Łodzi, a mieszkają w powiatach ościennych: pabianickim, zgierskim. To nie 
jest nic nowego.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Kto płaci za koordynatorów?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Oczywiście, 
że my. To są nasze rodziny.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Środki finansowe na 2018 rok dla koordynatorów są 
zagwarantowane? 
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Tak.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Mam pytanie dotyczące racjonalizacji zatrudnienia 
w administracji. Pracownicy są zaniepokojeni, ponieważ nikt z nimi nie rozmawia i ich nie 
uprzedza o tym, co się będzie działo. Proszę zrozumieć ich wyrażane zaniepokojenie. Czy 
planuje się spotkania z pracownikami i informowanie ich o tym, jak będzie wyglądał 
harmonogram wprowadzania zmian? Czy będą zwolnienia, czy przeniesienia wszystkich 
pracowników na inne odcinki?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jeżeli chodzi 
o spotkania, to pani Andrzejewska, która się tym zajmuje, spotykała się ze wszystkimi 
pracownikami administracji we wszystkich Domach Dziecka i Pogotowiach Opiekuńczych. 
Planujemy spotkania ze wszystkimi pracownikami Domów Dziecka, rozmawiamy 
z pracownikami. Od księgowych mamy informację, że wiele z nich nie chce przejść do pracy 
u nas. Chcą się zwolnić. Nie zapewnimy pracy wszystkim pracownikom.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: A czy Komisja może dostać informację z terminami spotkań, 
które się odbyły? Istnieją rozbieżności, chcielibyśmy je wyjaśnić. Na tych spotkaniach obecni 
byli przedstawiciele pracowników? Ta sprawa budzi wiele emocji.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 
Harmonogram spotkań mogę udostępnić.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Mam jeszcze pytanie dotyczące likwidacji poszczególnych 
jednostek. Czy wiadomo już, które jednostki będą likwidowane?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nie 
mówiłem o likwidacji żadnych jednostek. Mówiłem o doprowadzeniu trzech jednostek do 
ustawowego stanu czternastu…  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Które to jednostki?  
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P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 
Zapowiedziałem zrobienie tego w dziedzinie tych jednostek do końca roku.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Które to jednostki?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Dom 
Dziecka przy ul. Zuchów, Dom Dziecka przy ul. Marysińskiej, Dom Dziecka przy 
ul. Sowińskiego. Oraz doprowadzenie do 60-ciu dzieci w Domu Małego Dziecka, łącznie 
w trzech filiach.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Powinno się to udać do końca 2018 roku?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Taką mam 
nadzieję.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Czy planowane są jakieś remonty w przyszłym roku?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Mamy plany 
związane z Budżetem Obywatelskim. Posiadamy pewną rezerwę, ale nie wiemy, czy ją 
dostaniemy. Mamy 150 000 zł dodatkowych pieniędzy na bieżące remonty.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: To bardzo małe środki. Mam jeszcze pytanie dotyczące 
kampanii informacyjnej, którą Pan przeprowadza. Jaki był koszt druku materiałów i kto je 
drukował? Jak jest ilość tych materiałów?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Koszt 
wszystkich wydrukowanych materiałów wynosi około 3 500 zł. Były wykonywane na 
zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to około 30 000 ulotek. Wykonywano 
to z naszego budżetu.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Mam jeszcze pytanie o racjonalizację etatów. Kiedy ona się 
rozpocznie?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Mówiłem 
o racjonalizacji po stronie administracji. Ona nie jest zależna od pozyskiwania rodzin, tylko 
od centralizacji administracji działań księgowych, kadrowych, administracyjnych. Chcemy się 
zamknąć z tą operacją do połowy przyszłego roku.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Czy kierunek pozyskiwania rodzin poprzez ulotki jest słuszny? 
Czy stawianie na ilość, nie odbije się na jakości?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nikt nie 
stawia na ilość. Każda zgłaszająca się rodzina jest weryfikowana. Mniej więcej połowa 
rodzin, po pierwszym etapie rekrutacji, zrezygnowała. Szanse na rezygnacje mają nawet 
rodziny już przeszkolone. Nie zmieniliśmy niczego w procesie weryfikacji. Staramy się 
jedynie dotrzeć do ludzi z informacją. Rodzicielstwo zastępcze w świadomości społecznej 
istnieje bardzo słabo. Dotarcie z informacją, jest bardzo ważną sprawą. Nie można 
powiedzieć, że zbieramy ludzi nieadekwatnych, niewłaściwych. W te miejsca umieszczamy 
dzieci. Rodzina musi być jak najlepszą rodziną.  
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Radna p. Marta Grzeszczyk: Nie widzi Pan niezręczności w tym, że w tej ulotce znajduje 
się słowo pejoratywne w swoim znaczeniu – „sierociniec”?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: W następnej 
wersji ulotki to słowo zostało zredukowane. Ulotka ma na celu pozyskanie kandydatów na 
rodziny zastępcze. Nie wszystko zawsze jest do końca precyzyjne.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Prezydent Miasta jest świadoma tego, że w przyszłym roku 
zwolni Pan 30% pracowników administracyjnych?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Mniej 
więcej 30% pracowników nie będzie pracowało. Mamy informację, że niektórzy nie chcą 
pracować. Może część osób odejdzie też na emeryturę? Prezydent Miasta jest świadoma.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódż-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak: Zacznę od 
pozytywów. Odczułam pewne stonowanie we wcześniejszych wypowiedziach pana 
Dyrektora. Na posiedzeniu dzisiejszej Komisji poczułam, że dawne czasy wróciły. Czy nie 
uważa Pan, że kierownictwo MOPS-u ponosi winę za zaistniałą sytuację? Mówi Pan o tym, 
że w Domach Dziecka rozdziela się rodzeństwa, a kto kieruje dzieci do Domów Dziecka? 
Dyrektorzy Domów Dziecka, czy MOPS? Dlaczego dyrekcja MOPS-u tak późno reaguje? 
Usłyszałam, że w Domach Dziecka są naruszane prawa pracownicze. Proszę o podanie 
konkretnych przykładów. Do mnie pracownicy nie zgłaszają żadnych skarg na swoich 
pracodawców. O łamaniu praw pracowniczych żadnych informacji nie mam.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: W jednym 
z Domów Dziecka pracuje pracownik, zatrudniony na połowę najniższego wynagrodzenia, 
które jest wolne od zajęcia, przychodzi zajęcie komornicze. Dyrektor wysyła pieniądze do 
komornika. Jest to ewidentne złamanie prawa pracowniczego. Za wszystko, co się dzieje 
w jednostce odpowiada dyrektor.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódż-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak: Pan Dyrektor lubi 
posługiwać się uogólnieniami. Proszę o nie posługiwanie się uogólnieniami. Są to sytuacje 
jednostkowe. Czy nie widzi Pan odpowiedzialności za nieprawidłowości w sobie i w MOPS-
ie?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nie 
powiedziałem ani razu o złamaniu dyscypliny finansów publicznych, tylko o przekroczeniach 
finansowych. Podałem przykład złamania prawa pracowniczego. Mam pismo z Domu 
Dziecka, które mówi, że mimo posiadanych nadwyżek nie zrobiono obowiązkowego zapisu 
na 1%. Padło pytanie, czy czuję się odpowiedzialny. We wszystkich sprawach, najczęściej 
dotyczących opieki nad dziećmi, wdrożyliśmy postępowania i pojawią się wnioski. Za to, co 
działo się w poprzednich sytuacjach za czasów wcześniejszych dyrektorów, nie odpowiadam.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódż-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak: Spodziewałam się 
innej odpowiedzi. Nie można posługiwać się pewnymi uogólnieniami. Mówił Pan, że nie 
skontrolował pod względem finansów wszystkich Domów Dziecka. Uogólnianie wydaje mi 
się mocno przesadzone. Mówił Pan, że nie wszystkie dzieci mają to szczęście, żeby 
wychowywać się w domach rodzinnych. Zgadzam się z Panem. Jednakże wszystkie dzieci 
opiekę maja zapewnioną. Dlaczego z tak małym szacunkiem odnosi się Pan do pracowników 
Domów Dziecka?  
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P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nie mam 
poczucia, że odnoszę się z małym szacunkiem. Wielokrotnie mówiłem, że szanuję pracę 
pracowników Domów Dziecka. Mam problem z ich dyrektorami. Sytuacja pobytu dzieci 
w Damach Dziecka nie jest najlepsza. Są lepsze miejsca.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódż-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak: Do momentu 
trafienia do rodzin zastępczych, dzieci w Domach Dziecka pozostaną. Mam bardzo dobrą 
opinię na temat osób pracujących w Domu Dziecka na terenie Bałut. Należy się ogromny 
szacunek osobom pracującym w Domach Dziecka.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nigdy nie 
wypowiedziałem się źle o pracownikach Domów Dziecka.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódż-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak: Mówił Pan, że ma 
problem z dyrektorami, a dyrektor też jest pracownikiem. Powiedział Pan, że Łódź 
w rankingu zajęła bardzo słabe miejsce. Jaki to był ranking?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jest 
realizowany projekt unijny: badania pieczy. Jest on organizowany przez Ministerstwo 
i organizacje pozarządowe. W ramach tego projektu przekazano nam wyniki 
zaprezentowanego rankingu powiatu łódzkiego. Informacje zostały przekazane radnym.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódż-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak: Czego dotyczy 
338 miejsce?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Dotyczy 
mieszanego indeksu jakości funkcjonowania pieczy instytucjonalnej.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódż-Bałuty p. Agnieszka Michałowska-Stasiak: Dziękuję, z mojej 
strony to wszystko.  
 
Przewodnicząca „Solidarności” Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi p. Anna 
Grzeszczak: Chciałam się odnieść do wypowiedzi pana Dyrektora odnośnie pieniędzy 
w naszej placówce. W roku 2016 MOPS przyznał pieniądze na podwyżki. Dyrektorzy 
przyznali te podwyżki. W 2017 MOPS nie dał pokrycia na te podwyżki. Pan Dyrektor mówił, 
że mamy oszczędności. Mamy oszczędności, ponieważ bardzo dużo ludzi zwalnia się 
z placówek, zostają puste etaty. Pieniądze należą się pracownikom, którzy pracują za inne 
osoby.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nie można 
pisać, że pieniędzy w danym zadaniu nie ma, jeśli są. A to zostało napisane.  
 
Przewodnicząca „Solidarności” Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi p. Anna 
Grzeszczak: Pieniądze, które pozostały z pustych etatów, należą się naszym pracownikom.  
 
Przedstawicielka Domu Dziecka dla Małych Dzieci p. Ewa Miszczak: Odbyła się u nas 
kontrola finansowa i do tej pory nie otrzymaliśmy protokołu pokontrolnego z zaleceniami. 
Proszę o przesłanie protokołu z zaleceniami. Mamy niedobory, jeżeli chodzi o pokrycie 
składki zdrowotnej. Mamy prawo przekazać pieniądze osobom, które sobie na to zasłużyły. 
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Premie należą się pracownikom. Pracownicy jeżdżą z dziećmi na kolonie, opiekują się 
dziećmi.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Pieniądze 
nie zostały przesłane na konto pracowników opiekujących się dziećmi, tylko na przykład na 
konto głównej księgowej. Pracownicy powinni być wynagradzani. Dyrektor nie ma prawa 
przesyłać pisma, z fałszywymi informacjami.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Dlaczego nie wyciągnął Pan 
konsekwencji z takiego postępowania? Padają informacje rozbieżne. Jeżeli posiada Pan 
pewną wiedzę, to powinno się wszcząć procedury dyscyplinarne w stosunku do dyrektorów. 
Czy wszczęte zostały takie procedury w sprawie nieprawidłowości prowadzenia placówek?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Kontrola 
spraw finansowych będzie podstawą do wszczęcia procedury wobec Dyrektora Domu Małego 
Dziecka. Zostanie też wszczęta procedura wobec pani Dyrektor, o której wspomniałem, 
w sprawie przelania pieniędzy. Obecnie badamy następne sprawy dotyczące rozdzielenia 
dzieci.  
 
Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi p. Elżbieta Borowska: Chciałam odnieść 
się do zarzutu dotyczącego rozdzielenia rodzeństwa. Moja placówka jest najtrudniejsza 
w Łodzi. Przyjmuję dzieci w kajdankach z Policyjnej Izby Dziecka, uciekinierów z MONAR-
u, sieroty społeczne oraz dzieci z przemocy. Staram się odseparować małe dzieci od 
siedemnastolatków w kajdankach. Nie chcę, aby maluchy były świadkami ogromnej agresji 
dorosłych dzieci. Młodzież dopuszczą się niszczenia mebli, rzucania strasznych przekleństw 
w stronę osób dorosłych. Zabierałam trójkę rodzeństwa, o której mówił pan Dyrektor. Mama 
tych dzieci dziękowała całej kadrze Pogotowia Opiekuńczego, ponieważ dzieci wróciły do 
domu. Czy takie zachowanie może być postrzegane jako skarga? Pan Dyrektor 
zdezorganizował całą pracę wychowawczą w Pogotowiu Opiekuńczym, zmuszając nas do 
przyjęcia opieki nad dwuletnią dziewczynką. Przykro jest mi słuchać zarzutów pana 
Dyrektora. Przywiozłam całą trójkę dzieci do Pogotowia Opiekuńczego i zastanawiałam się, 
czy dwulatkę zostawić u nas, czy zaprowadzić ją do Domu Małego Dziecka. 
Przeanalizowaliśmy całą sytuację i odesłaliśmy dziewczynkę do domu Małego Dziecka. To 
była trudna decyzja. Pan Dyrektor w Domu Małego Dziecka zobaczył małą Jagódkę i nakazał 
mi przejęcie opieki nad dzieckiem. Uczyniłam to, na polecenie pana Dyrektora. Nie miałam 
małego łóżeczka, nie miałam gdzie zrobić kaszki manny. Dyrektor w reklamówce przywiózł 
mi dwie kaszki manny, buteleczkę, cztery pampersy i wydał polecenie, żeby zorganizować 
pokój dla dziewczynki. Jak dziewczynka miała jeść razem z siedemnastolatkami przy dużym 
stole? Czy rozdzielanie rodzeństwa wynika z tego, że jesteśmy ludźmi pozbawionymi uczuć? 
Jestem dyrektorem, który nigdy nie usiadł w gabinecie za biurkiem. Odniosę się do drugiej 
sprawy, czyli przejęcia Zespołu ds. kierowania z Pogotowia Opiekuńczego. Na moją prośbę, 
pan Dyrektor zainteresował się ośrodkiem kierowania przy Pogotowiu Opiekuńczym. 
Ośrodek kierowania jest we władaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej i tam jest jego 
miejsce. Sześć lat czekałam na wyprowadzenie ośrodka kierowania z Pogotowia 
Opiekuńczego. Pan Dyrektor ogranicza mi możliwość przekierowywania dzieci 
z zakończonym postępowaniem z placówek interwencyjnych do Domów Dziecka. Ja nie chcę 
sprawować funkcji, która jest ubezwłasnowolniona. Pan Dyrektor wprowadza ogromne 
zamieszanie w placówkach. Prosimy o otrzymywanie poleceń na piśmie. Nigdy tego nie 
robiono. Zaniosłam w ubiegłym tygodniu panu Dyrektorowi teczkę z zarządzeniami 
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Prezydent Miasta. Prawdopodobnie 1 stycznia pan Dyrektor ośrodek kierowania przejmie. 
Pan Dyrektor będzie mógł kierować różnymi sprawami.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nie 
powiedziałem nic o wygaszaniu Domów Dziecka, tylko o doprowadzaniu do standardów.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Na konferencji w sierpniu z ust Pana 
Dyrektora lub Prezydent Miasta padła informacja, o likwidacji Domów Dziecka do końca 
roku.  
 
Głos z Sali: Pan Dyrektor wszedł do placówki i w obecności 30 pracowników powiedział: „za 
dwa lata już was tutaj nie będzie. Chyba nie macie dylematu, czy stać się rodzinną zastępczą, 
czy bezrobotnymi”.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 
Ustawodawca wskazał, że w Domach Dziecka nie mogą przebywać dzieci poniżej 10-go roku 
życia. Funkcjonowanie Domu Małego Dziecka będzie sprzeczne z Ustawa. Nie mówię 
o wygaszaniu Domów Dziecka, do których nie kierujemy dzieci. Dom Małego Dziecka jest 
sprzeczny z funkcjonowaniem ustawowym. Nic się na to nie da poradzić.  
 
Przewodnicząca „Solidarności” Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi p. Anna 
Grzeszczak: Cztery lata temu nasz Związek „Solidarność” pojechał do Ministerstwa do 
Warszawy. W Warszawie opisaliśmy sytuację i powiedzieliśmy, że „nie ma nas w Ustawie”. 
Ministerstwo zapytało „co robi miasto w tej sprawie”? Dyrektorzy placówek opowiedzieli to 
zdarzenie w MOPS-ie. Panie z MOPS-u powiedziały, że jak przyjdzie czas, to „będziemy się 
przekształcać”. Miano dokonywać podziałów domów na 14-sto osobowe. Takie były 
założenia. Teraz nie wiemy, co z nami będzie.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Plan jest 
taki, że do końca przeszłego roku liczba dzieci w Domu Małego Dziecka ma zostać 
zredukowana do 60-ciu we wszystkich trzech filiach. Przykład małej Jagódki nie jest jedynym 
przypadkiem rozdzielenia rodzeństwa. Jest ich bardzo wiele. Słyszałem od jednego dziecka, 
że jego brat, po wypadnięciu z okna, przebywa w innej placówce. To nie jest miejsce, żeby 
opowiadać o wszystkich przypadkach. To nie oznacza, że mam zastrzeżenia do pracowników 
pieczy. To świadczy o tym, że dorośli czegoś nie dopatrzyli.  
 
Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi p. Elżbieta Borowska: Chciałam odnieść 
się do przypadku wypadnięcia dziecka z okna Pogotowia Opiekuńczego…  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 
Powiedziałem, że brat dziecka jest w innym Domu Dziecka…  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Czy Pana decyzja dotycząca powrotu tej małej dziewczynki 
w końcu zmaterializowała się w postaci pisma?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Decyzja nie 
zmaterializowała się na piśmie, ale została wykonana. Rodzeństwo zostało połączone, dzieci 
były razem.  
 



 37

Radna p. Marta Grzeszczyk: Czy ma Pan Dyrektor taką władzę, że swoją decyzją ustną 
może przenosić dzieci z domu do domu? Nie trzeba potwierdzać tego na piśmie?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Nie 
przenoszę dzieci. Działania dotyczące przenoszenia dzieci wykonuje ośrodek kierowania. Nie 
przeniosłem nigdy żadnego dziecka, tylko zapowiedziałem, że dziecko powinno być 
przeniesione.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Zaproponuję krótką przerwę w 
obradach posiedzenia Komisji.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Proponuję, aby Komisja jeszcze raz spotkała się w innym 
terminie i ponownie wróciła do omawianych tematów.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Proszę o przeniesienie się do Małej Sali 
Obrad i dokończenie zaczętego wątku wypowiedzi, a następnie Komisja spotka się jeszcze raz 
i wróci do omawianych tematów.  
 
Po przerwie.  
 
Przedstawicielka Domu Dziecka dla Małych Dzieci p. Ewa Miszczak: Istnieje możliwość 
nie dokonywania łączeń, jeżeli jest to niezgodne z dobrem dziecka, ponieważ ustawodawca 
tak założył. Rodzeństwo chłopca, który wypadł z okna, było w innej placówce. 
Zagwarantowałam rehabilitację, opiekę psychologa, opiekę mamy. Mama dziecka miała 
możliwość opiekowania się chłopcem po wypadku w specjalnie zorganizowanym pokoju. 
Matka dziecka przychodziła wraz z rodzeństwem 2-3 razy w tygodniu. Która placówka 
mogłaby taką opiekę zorganizować? Wszystko działo się dla dobra dziecka. Mama nie chciała 
zmieniać miejsca rodzeństwu. Kierujemy się tylko dobrem dziecka. Są rodzeństwa 
siedmiomiesięczne i dziewięcioletnie. Czy jest taka placówka, która mogłaby zaopiekować 
się dwójką takich dzieci, bez rozdzielania ich? Pan Dyrektor powołuje się na jednostkowe 
sprawy, uogólniając je. Chciałabym zapytać, czy odchodzimy od Ustawy i zmieniamy 
miejsce pobytu dziecka bez zgody Dyrektora? Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci? 
Zgodnie z Ustawą Dyrektor. Dyrektor posiada największą wiedzę, jaka jest sytuacja rodzinna, 
jakie są potrzeby. Dyrektor zgodnie z zespołem może podjąć decyzje o zmianie miejsca 
pobytu. Ustawodawca mówi, że to zespół decyduje. Zmiana miejsca pobytu dziecka, to jest 
decyzja, którą podejmuje psycholog, pedagog. Ważne jest, czy dziecko chodzi do szkoły, czy 
do przedszkola, czy na inne zajęcia dodatkowe.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Na pytania 
odpowie upoważniony przeze mnie pracownik.  
 
Kierownik Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej p. Małgorzata Fronc: Chciałabym 
przytoczyć art. 112 z indeksem 8 Kodeksu Rodzinnego: „Rodzeństwo powinno być 
umieszczone w tej samej rodzinie zastępczej, rodzinnym Domu Dziecka, placówce 
opiekuńczo-wykonawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo- wykonawczej, chyba, że 
byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka”. Regułą jest nierozdzielnie rodzeństwa, ale istnieją 
sytuacje wyjątkowe. Można rozdzielić rodzeństwo, jeżeli dochodzi między nimi do przemocy 
fizycznej, agresji, a nie sytuacji, że nie można zorganizować w placówce miejsca dla 
rodzeństwa. Nie jest naruszeniem dobra dziecka sytuacja, że nie ma w placówce łóżeczka. 
Rodzeństwo siedmiomiesięczne i dziewięcioletnie również powinno być razem. Chcemy to 
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rodzeństwo umieścić w jednej rodzinie zastępczej. W kwestii decyzji, chciałam przytoczyć 
jedną sprawę. Pan Dyrektor obejmując stanowisko, zlecił wizytację Domów Dziecka. Pan 
Dyrektor upoważnia swoich pracowników do konkretnych czynności, do pobrania 
konkretnych dokumentów. W ten sposób pan Dyrektor może dotrzeć do każdego problemu. 
Dyrektor nie jest w stanie sam dotrzeć do każdej sprawy i ją zbadać, dlatego wydelegowuje 
pracowników. Pracownicy przyjeżdżają z delegacją, sprawdzają dokumenty. Są sytuacje, 
które nie mogą być dalej tolerowane. Przedstawię jeden przykład. Po porodzie dziecko 
zostało umieszczone postanowieniem Sądu w Domu Małego Dziecka. Matka dziecka 
odmówiła badań z uwagi na to, że może być chora psychicznie. Matka jednak wykonała 
badania. Wynikało z nich, że jest osoba zupełnie zdrową. Odwiedza dziecko regularnie, 
właściwie się nim opiekuje. Matka dziecka przebywa w Domu Samotnej Matki z uwagi na 
trudną sytuację, ale cieszy się dobrą opinią wśród pracowników Domu Samotnej Matki. 
Zgodnie z art.100 i art. 112 z indeksem 4 Kodeksu Rodzinnego dziecko umieszcza się 
w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny 
albo umieszczenia go w rodzinie usposabiającej. Ni powinno się przedłużać pobytu dzieci 
w pieczy instytucjonalnej. Matka dziecka złożyła taką informację. Pracownicy nie 
poinformowali, że ustały przesłanki do tego, aby dziecko było w pieczy. Pracownicy dostali 
od Sądu pismo, aby przedstawili swoje stanowisko, czy dalszy pobyt dziecka w pieczy jest 
w pełni zasadny. Pismo do Sądu zostało złożone dwa dni po rozprawie. Stanowisko 
pracowników jest takie, że dalszy pobyt dziecka w placówce jest w pełni uzasadniony. 
Dyrektor placówki odpowiedział, że dopóki jest postanowieni Sądu, pobyt jest zasadny. Nie 
ma w placówkach dzieci bez postanowień Sądu. Dlaczego napisano, że pobyt jest 
uzasadniony? Sąd zapytał o opinię, żeby zmienić postanowienie.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Odczuwam, że głównym problemem jest to, iż pan Dyrektor 
obraził się na Dyrektorów placówek oraz z nimi nie rozmawia. Mówiono, że dorośli powinni 
zapewnić dzieciom opiekę. Czy dyrekcja MOPS-u zapewniła środki finansowe na to, aby 
kupić łóżeczka i inne potrzebne środki? Musi istnieć komunikacja, należy ze sobą rozmawiać. 
Czy zlecenia kontroli i pełnomocnictwa wydane przez Dyrektora MOPS-u są na piśmie?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 
Upoważnienia przedstawiane w jednostkach są na piśmie. Łóżeczko dla Jagódki ja 
zorganizowałem. Jestem powołany do tego, żeby doprowadzić do reformy pieczy oraz do 
tego, aby prawo było wszędzie przestrzegane. Prawo jest wyraźne, rodzeństwa nie powinno 
się rozdzielać, niezależnie od tego, jakie to rodzi kłopoty. Z dyrektorami Domów Dziecka 
rozmawiam, odbywają się comiesięczne, regularne spotkania.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Myślę, że coś w tej komunikacji zawodzi, sądząc po długości i 
emocjach na dzisiejszej Komisji. Dialog z pracownikami musi funkcjonować. Ten temat 
powinien być kontynuowany. Chciałabym otrzymać pisemne odpowiedzi na moje pytania, 
zadane wcześniej na dzisiejszej Komisji.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Mam prośbę do Pan Dyrektora. Każdy 
marzyłby, żeby Domów Dziecka nie było, ale jest to niemożliwe. Ustawę należy 
przeprowadzić po partnersku. Mam wrażenie, że pracownicy nie uczestniczą w tych 
działaniach. Wyczuwa się wrogie nastawienie. Pracownicy muszą uczestniczyć we wszelkich 
posunięciach. Dziecko jest najważniejsze. Taki powinien być cel.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Dla mnie 
dziecko także jest najważniejsze. Dobro dzieci jest wspólnym celem. Chciałbym, aby 
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problemów nie było, alk eto nie zależy tylko ode mnie. Szanuję wszystkich pracowników 
Domów Dziecka. Ustawodawca przemyślał tą reformę.  
 
Pracownik Domu Dziecka dla Małych Dzieci p. Grażyna Matalińska: Wszystkim zależy 
na dobru dzieci. W Domach Dzieci jest przerażająca liczba dzieci. Za każdą liczbą stoi 
pojedyncze dziecko. Nie wszystko od nas zależy. Profilaktyka jest najważniejsza. Nie 
powinny trafiać do nas dzieci, ponieważ powinien być świetnie zorganizowany system 
Pogotowi Rodzinnych. Okazuje się, że miejsc w Pogotowiach Rodzinnych nie ma. Zależy 
nam, żeby dzieci nie trafiały do placówek.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: W ramach 
reformy wydziału pieczy, przenieśliśmy wszystkich asystentów rodzinnych do wydziału 
pieczy. Mam nadzieję, że praca asysty rodziny znacznie się poprawi. Praca asysty rodziny 
oznacza mniej dzieci pojawiających się i więcej dzieci wracających. Jeden z dyrektorów 
z Gdyni uważa, że poprzez pracę asysty rodziny powinno zmniejszyć się ilość dzieci ze 130-
stu do 30-stu rocznie.  
 
Głos z Sali: Do 31 sierpnia z Domu Dziecka dla Małych Dzieci 20 dzieci trafiło do rodzin 
zastępczych, 28 do rodzin biologicznych, 32 do adopcji. Proszę nam nie sugerować, że my nie 
jesteśmy za reformą. Jest to nasza praca i nasz wysiłek. Prosimy, żeby w środkach masowego 
przekazu nie mówić, że dyrektorzy Domów Dziecka są przeciwni reformie i walczą o miejsca 
pracy. Tak nie jest. My walczymy o dobro dziecka.  
 
Przedstawicielka Pogotowia Opiekuńczego nr 2 p. Krystyna Urman: W ubiegłym 
tygodniu złożyliśmy pismo do MOPS-u z prośbą o zwołanie wspólnej konferencji prasowej. 
Chcieliśmy wyrazić swoją opinię. Czy zostanie to zorganizowane?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Wyraziliście 
to Państwo w trybie skargi…  
 
Przedstawicielka Pogotowia Opiekuńczego nr 2 p. Krystyna Urman: To nie była skarga, 
to był protest zbiorowy, zakończony prośbą o zwołanie konferencji prasowej. Czy taka 
konferencja odbędzie się?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Otrzymacie 
Państwo odpowiedź na protest zbiorowy.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Do Komisji wpłynęła skarga dotycząca 
działań podejmowanych przez Dyrektora MOPS-u.  
 
Przedstawicielka Pogotowia Opiekuńczego nr 2 p. Krystyna Urman: Pan Dyrektor 
MOPS-u mówił w mediach, że jest psychologiem? Czy ukończył pan Dyrektor pięcioletnie 
studia o kierunku psychologia?  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jest bardzo 
wiele uczelni psychologicznych. Kończyłem Studia Podyplomowe na Uniwersytecie 
Warszawskim i przez 4 lata byłem doktorantem.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Będę rozpatrywał Państwa zażalenia w 
trybie skargowym. Proszę, aby Pan Dyrektor MOPS-u porozumiał się z innymi dyrektorami 
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placówek. Ostatni raz o reformie pieczy zastępczej rozmawialiśmy dwa miesiące temu. 
Sposób komunikacji między Państwem się nie zmienił. Muszą Państwo znaleźć nić 
porozumienia. Należy pracować jak jeden wspólny zespół. Nie ma osoby, która nie chciałaby 
rozwoju pieczy zastępczej. Należy wszystkie kwestie poukładać. Mam poczucie, że przez lata 
nic nie robiono w tym temacie. W mojej ocenie emocje tylko narastają. Muszą się Państwo 
spotkać pośrodku drogi.  
 
P. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Deklaruję 
wolę spotkania się na „ubitej ziemi”.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że 
radni są, w razie czego, do Państwa dyspozycji.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Często też rozwiązujemy problemy powołując 
Zespoły. Warto się nad tym zastanowić.  
 
Głos z Sali: Nieczytelny zapis. Kiedy odbędzie się spotkanie organizacyjne? Dzieci są 
niczemu niewinne. Dzieci będą przenoszone. Gdzie? Jak to będzie wyglądało?  
 
Pracownik Domu Dziecka nr 8: Losy pracowników są bardzo niewiadome. Podobno była 
osoba, która z nami rozmawiała. Nikt z nami nie rozmawiał. Jakie są zamiary odnośnie 
pracowników? Chcemy wiedzieć, co stanie się z naszym życiem zawodowym. Jak będzie 
wyglądała nasza przyszła praca?  
 
Głos z Sali: Jeżeli pan Dyrektor jest zwolennikiem nienaruszania praw pracowniczych, to nie 
powinno się tego robić. W dniu dzisiejszym nie powinien pan podać przykładu z mojego 
Domu Dziecka, jako przypadku naruszenia prawa pracownika. Powiedział pan na Komisji, że 
naruszyłam prawo pracownika. Jest to nie w porządku. Uważa pan Dyrektor, że ja mam 
spokojnie z panem rozmawiać, na neutralnym gruncie? Postawił mnie pan w okropnej 
sytuacji. Jestem Dyrektorem dłużej od pana. Błędy zdarzają się każdemu. Każdy może się 
pomylić. Skoro naruszyłam prawa pracownicze, proszę mnie odpowiednio potraktować. My 
staramy się być lojalni względem siebie.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk: Wyznaczmy konkretny termin kolejnego posiedzenia Komisji, 
żebyśmy jeszcze raz wrócili do omawianych tematów.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: Postaramy się ustalić ten termin jak 
najszybciej.  
 
Głos z Sali: Proszę nam pomóc. Ja czuję się bezradna w tym konflikcie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: W tym momencie nie jestem w stanie 
rozstrzygnąć wszystkich kwestii. O terminie następnej Komisji zastaniecie Państwo 
poinformowani. Jest do przekazania skarga pracowników na działalność Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Kto chciałby rozpatrzyć tą skargę? Nikt nie jest chętny, to ja ją 
rozpatrzę.  
 

Ad. 10. Sprawy różne i wniesione.  
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Pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) przekazane zostały radnym droga 
mailową. 
 
- pismo Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej – prośba o przedstawienie do dnia 
11 grudnia 2017 r. opinii nt. projektu uchwały w spr. uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 
2018 r. oraz projektu uchwały w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2018-2040. 
 
- mail mieszkanki Łodzi nt. zagrożenia epidemiologicznego wynikającego  
z planowanej inwestycji tj. budowy tężni 
 
- do wiadomości Komisji – pismo Zarządu Województwa Łódzkiego, Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w spr. przekształcenia Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi w 
interwencyjny ośrodek preadopcyjny oraz regionalną placówkę opiekuńczo terapeutyczną 
 
- pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w spr. kontroli przeprowadzonej  
w firmie Hutchinson Poland Sp. z o.o – Zakład nr 1 w Łodzi,  
ul. Kurczaki 130 
 
- odpowiedź MOPS w spr. skargi mieszkanki DPS „Włókniarz” w Łodzi 
 
- wniosek Stowarzyszenia Czyste Chojny o udzielenie informacji publicznej tj. udostępnienie 
treści protokołu posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  z 8 listopada 
2017 r.  
 
- skarga pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych - domów dziecka, Domu Dziecka 
dla Małych Dzieci, pogotowi opiekuńczych - dotycząca działań podejmowanych przez 
dyrektora MOPS 
 
- protest dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych przeciwko działaniom dyrektora 
MOPS 
 
- odpowiedź MOPS na skargę dyrektorów łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
     Dorota Adamska              Adam Wieczorek 
 


