DPr-BRM-II.0012.6.13.2015
Protokół nr 15/VI/2015
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 3 czerwca 2015 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji
obecnych
nieobecnych

- 11 radnych
- 10 radnych
- 1 radna tj. p. Paulina Setnik

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. Przyjęcie protokołu nr 12/IV/2015 i 13/V/2015 posiedzeń Komisji.
2. Kontynuacja dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie skargi p. ..................... na działanie Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk BRM nr 89/2015.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony
Aneksem nr 1.

Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 136/2015.
2. Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny,
Dzieci i Młodzieży.
Porządek obrad po zmianach:
1. Przyjęcie protokołu nr 12/IV/2015 i 13/V/2015 posiedzeń Komisji.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 136/2015.
3. Kontynuacja dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
4. Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny,
Dzieci i Młodzieży.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie skargi p. ..................... na działanie Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk BRM nr 89/2015.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku.

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia.
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 12/IV/2015 i 13/V/2015 posiedzeń Komisji.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów.

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokoły.

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 136/2015.
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 3. Kontynuacja dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że radni otrzymali nowe
stanowisko MOPS w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz stanowiska związków zawodowych
w tym względzie.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner wyjaśniła,
że nowa propozycja MOPS została opracowana zgodnie z ostatnio poczynionymi ustaleniami.
Zawiera ona trzy warianty jednorazowych wypłat w 2015 roku oraz dwa warianty wzrostu
wynagrodzeń od 2016 do 2018 roku. Związki zawodowe działające przy domach pomocy
społecznej proponują w roku 2015 i 2016 podwyżkę 500 zł na etat.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura odpowiedziała, że po posiedzeniu Komisji 27 maja br. związki zawodowe
w nim uczestniczące zawarły porozumienie dotyczące sytuacji finansowej i podwyżek płac
pracowników MOPS i pracowników jednostek nadzorowanych. Pismo to zostało przekazane
innym związkom i podpisało się pod nim 18 organizacji związkowych. Proponuje się od
stycznia 2015 roku 170 zł na etat i 290 zł na etat w zależności od wysokości poprzednio
otrzymanych podwyżek oraz 230 zł na etat dla pracowników domów dziecka. Ponadto po 300
zł na etat dla pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności.
Dodatkowo proponuje się zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń do końca 2016
roku dla pracowników socjalnych MOPS – 25 etatów, finansowanych obecnie z programu
„Nowy obraz pomocy społecznej”.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podziękował, że pamiętano
o pracownikach Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności.
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p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że pracownicy ci otrzymali od marca 2015 roku podwyżki w wys. 200 zł;
Następnie wyjaśniła, że przedstawiona propozycja związków zawodowych stanowić będzie
ogólną kwotę 33 560 000 zł w poszczególnych 3 latach i jest ona znacznie większa od
propozycji przedstawionej przez MOPS.

Związek Zawodowy przy DPS ul. Spadkowa p. Agnieszka Walczak dodała, że
wynagrodzenie brutto pracowników MOPS jest o ok. 1000 zł wyższe niż pracowników
domów pomocy społecznej. Różnic tych nie wyrównają propozycje złożone przez MOPS
i związki zawodowe.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Domu Dziecka
dla Małych Dzieci p. Anna Trzeszczak dodała, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy
pracownikami domów dziecka a pracownikami domów pomocy wynosi jedynie 200 zł.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura odpowiedziała, że związki zawodowe uczestniczą już w szóstym spotkaniu
dotyczącym kwestii wzrostu wynagrodzeń. Sprawy te były już szczegółowo omawiane, ale na
żadnym z tych spotkań nie była obecna p. Anna Trzeszczak. Po wielu rozmowach powstało
wspólne stanowisko podpisane prze łącznie 21 organizacji związkowych. Szkoda więc czasu
na kolejne dyskusje.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że mające tu miejsce
ścieranie się stanowisk jest potwierdzeniem i wynikiem tego, że brak jest informacji na temat
najniższych płac i liczbie takich stanowisk pracy. A o potrzebie takich danych kilkukrotnie
już wspominano.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że faktycznie Ośrodek miał przygotować taką informację tj. najniższe płace
w poszczególnych grupach zawodowych w MOPS. Nie ustalono, że informacja ta ma zostać
przygotowana na dziś. Jest to materiał bardzo obszerny, gdyż grup zawodowych w MOPS jest
kilkanaście.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski dodał, że spotkania Komisji i dyskusja
w sprawie wzrostu wynagrodzeń w MOPS trwa od marca br. Oczekiwanie na ww. materiał
przerwie prace Komisji, aby wznowić je dopiero we wrześniu. Dlatego też zaapelował, by
zmierzać w stronę porozumienia.

Radny p. Tomasz Głowacki zaproponował rozpocząć rozmowy od propozycji stron
dotyczących roku 2015. Jest to czas najbardziej interesujący, bo dotyczy teraźniejszych
działań, a ponadto propozycje złożone przez strony dotyczące 2015 roku są bardzo rozbieżne.
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p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner zgodziła
się z przedmówcą. Powiedziała, że należy określić możliwości finansowe MOPS w 2015
roku, a następnie przejść do kolejnych lat. Dodała, że być może szczegółową informację
finansową dotyczącą propozycji związków zawodowych uda się przygotować na kolejne
posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy związki zawodowe oczekują od
MOPS jeszcze inny informacji.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
powiedziała, że już przeliczona została propozycja związków zawodowych – pkt 1 – stanowi
ona łącznie kwotę 10 411 000 zł. Propozycja maksymalna na 2015 rok przewidziana przez
MOPS, to 1 629 000 zł.

Przedstawicielka Związku Zawodowego Pracowników Administracji przy Domu
Pomocy Społecznej ul. Przybyszewskiego zapytała o regulację wynagrodzeń we wszystkich
dps w Łodzi na poszczególnych stanowiskach pracy.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że zgadza się z tą wypowiedzią. Od kiedy objęła stanowisko dyrektora podjęła
działania tj. uległa zmianie ilość etatów w poszczególnych domach i zbliżano się do
ujednolicenia kwot dla tych samych stanowisk pracy w różnych w domach pomocy.
Podkreśliła, że domy pomocy mają jednak różne cztery profile działalności, różne wskaźniki
zatrudnienia i różnie wygląda praca na tych samych stanowiskach. Można połączyć dps-y
w zależności od ich rodzaju i wówczas być może będzie można dokonać większych regulacji.

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych p. Alicja Nowakowska dodała, że
wyliczono, iż propozycja związków pochłonęłaby ok. 40 mln zł na przestrzeni czterech lat.
Jest to 10% czteroletniego funduszu płac Ośrodka. Wyraziła opinię, że zyskanie spokoju
wszystkich grup zawodowych warte jest kosztu wspomnianych 10%. Rok 2015 dotyczy
wyrównania wynagrodzeń, a następne lata to są podwyżki.

Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych
p. Sylwester Tonderys dodał, że koszt wyrównań w 2015 roku wyniesie łącznie ok. 11 mln
oraz około 33 mln łącznie na podwyżki w przeciągu trzech lat. Razem 44 mln zł.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyjaśnił, że w 2018 roku do budżetu
MOPS należy wpisać 160 mln zł.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji dodała, że propozycja MOPS w tym
względzie, to 23 817 000 zł.
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował, aby kolejne posiedzenie
odbyło się pomiędzy 20 czerwca a 1 lipca. Zaproponował też spotkanie dyrektora MOPS
wraz ze związkami zawodowymi z dyrektorem departamentu p. S. Granatowskim celem
przedyskutowania zgłoszonych propozycji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski dodał, że jeśli nie zostanie wypracowane
porozumienie przed wakacjami, to radni będą mogli wrócić do sprawy dopiero we wrześniu,
po przerwie wakacyjnej.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że w początkach rozmów
stanowiska stron były bardzo odległe, obecnie zostały one sprecyzowane, nadal są od siebie
odległe ale nie w tak wielkiej skali. Komisja nie wypracuje tego porozumienia ale proponuje
Państwu przestrzeń do dyskusji i możliwość wypracowania porozumienia.

Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych
p. Sylwester Tonderys wyraził obawę, iż nie uda się wypracować wspólnego stanowiska,
gdyż pracodawca proponuje 1/6 kwoty proponowanej przez związki zawodowe z całkowitym
pominięciem roku 2015.

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych p. Alicja Nowakowska dodała, że MOPS
dla omawianych regulacji potrzebuje środków finansowych i tu pojawia się rola radnych
Rady Miejskiej, aby je pozyskać.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że na pewno nie jeśli chodzi
o rok 2015. W latach następnych oczywiście tak. Kiedy strony wypracują wspólne stanowisko
udadzą się do Skarbnika Miasta, aby przedstawić tę informację.

Radny p. Tomasz Głowacki wyraził ubolewanie nad nieobecnością na posiedzeniach
Wiceprezydenta Miasta Łodzi p. Tomasza Treli, który znacznie przyspieszyłby działania np.
swoją deklaracją, iż poszuka środków na omawiane podwyżki, a na kolejnym posiedzeniu
poinformuje, co udało się zrobić w tym względzie.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że również ubolewa nad
nieobecnością, zapraszani są wszyscy merytorycznie związani z pracami Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zgłosił propozycję skontaktowania się
z Wiceprezydentem p. T. Trelą, aby ten przybył na kolejne posiedzenie Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyjaśnił, że wszystko, co tu zebrani
mogliby usłyszeć od Wiceprezydenta, usłyszeli już od dyrektora MOPS, gdyż przedstawia
ona stanowisko uzgodnione z Wiceprezydentem. To jest jego stanowisko. Radni tylko raz
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w roku mogą dokonywać zmian w budżecie – przy uchwalaniu budżetu. Po uchwaleniu
budżetu, bez zgody Prezydenta nie można zmian w budżecie dokonywać.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że spotka się w tej sprawie
i przekaże sugestie radnych.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził opinię, że to Wiceprezydent
p. T. Trela odpowiada za sytuację w MOPS i to on powinien być tu obecny i wyrazić swoje
stanowisko.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka odpowiedział, że tak to jest, że
wysyła się zaproszenia dla prezydentów, a oni nie przychodzą, jak np. Prezydent Miasta
p. J. Kropiwnicki na posiedzenia Komisji Rewizyjnej, której radny przewodniczył.

Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że polityk musi być człowiekiem odważnym.
Jeśli nie ma pieniędzy, ma przyjść i to powiedzieć, a nie stawiać w trudnej sytuacji
pracowników. Zaproponowała, aby Komisja podjęła stanowisko wzywające Wiceprezydenta
do obecności.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zwróciła się z prośbą o nie wprowadzanie
wrażenia, iż wszystkiemu winna jest nieobecność Wiceprezydenta p. T. Treli. Zadała pytanie,
czy Wiceprezydent i dyrektor p. S. Granatowski uczestniczą w spotkaniach i czy spotkania te
trwają, czy zakończyły się.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że rozmowy trwają. O wszystkim informowany jest Wiceprezydent
i wypracowywane są wspólne stanowiska i kwoty. W sierpniu rozpoczną się prace nad
kolejnym budżetem MOPS.

Radny p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą o zakończenie sporów politycznych.
Przewodniczący Komisji zapewnił, iż będzie rozmawiał z Wiceprezydentem na temat jego
obecności na posiedzeniu i ten wątek rozmowy należy już zakończyć.

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych p. Alicja Nowakowska dodała, że
związkowcy czują się rozczarowani. Okazuje się, że w ogóle nie ma osoby, która podejmie
decyzje. Pani Wagner nie jest reprezentantem interesów pracowników. W jej interesie jest nie
żądać wiele od Wiceprezydenta i Prezydenta Miasta, bo od tego zależy jej stanowisko.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że prace Komisji przebiegają
zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. Dyrektor Departamentu był na pierwszym posiedzeniu
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i przedstawił stanowisko Miasta. O swoich nieobecnościach uprzedzał. Teraz osobiście
zaproszę Wiceprezydenta p. T. Trelę na kolejne posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura zwróciła się z prośbą, aby na kolejnym spotkaniu Komisji przedstawione
zostało stanowisko władz Miasta odnoszące się do propozycji związków zawodowych.

Ad. 4. Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny,
Dzieci i Młodzieży.
Na prośbę sprawozdawcy Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował
zdjęcie punktu z porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie.

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie.

Ad.5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie skargi p. ........................... na działanie Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk BRM nr 89/2015.
Przewodniczący
z uzasadnieniem.

Komisji

p.

Adam

Wieczorek

omówił

projekt

uchwały

wraz

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał gdzie Skarżąca może dochodzić swoich racji.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Skarżąca powinna ponowić skargę do Wojewody
Łódzkiego. W tej sytuacji Wojewoda może pozostawić ją bez rozpatrzenia powołując się na
art. 239, gdyż inny organ dokonał rozpatrzenia skargi pomimo, iż właściwym do jej
rozpatrzenia jest Wojewoda. Wówczas pozostaje dochodzenie swoich racji na drodze
sądowej. Rada Miejska rozpatrzyła skargę, gdyż została ona przekazana Radzie przez Łódzki
Urząd Wojewódzki.

Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że być może Skarżąca ma swoje racje ale
nie ma komu tego stwierdzić.
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Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że inne artykuły rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” określają, że obecność osoby wobec której
zastosowano procedurę nie jest konieczna i stąd użyta została inna podstawa prawna. Rada
Miejska nie ma możliwości wglądu w merytoryczną stronę skargi. Nie ma więc pewności, że
skarga jest zasadna, mogłoby okazać się, że jest bezzasadna.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Nie zabrano głosu w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził refleksję, że Komisja nie
zajmuje się ani służbą zdrowia, ani kształtowaniem polityki społecznej tylko kolejny raz
Komisji wysłuchuje takiej samej dyskusji pracowników MOPS. Są to sprawy ważne dla tych
pracowników, jednak są też grupy zawodowe zarabiające zdecydowanie mniej niż
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nikt w imieniu nie występuje. Skoro
są reprezentatywne związki zawodowe MOPS, to na Komisji powinien być jedynie obecny
ich przewodniczący. Uważam, że taka koncepcja rozwiązania sprawy jest zła. Na kolejne
posiedzenie Komisji powinni zostać zaproszeni wyłącznie przedstawiciele związków.
O płacach można rozmawiać wiecznie, bo każdy chciałby zarabiać dużo. Sytuacja finansowa
Miasta jest taka, że trudno będzie jednej grupie zawodowej podnieść wynagrodzenia o 30%.
Komisja nie jest od tego aby wysłuchiwać przez 1,5 godziny, jak to pracownicy Ci nie
otrzymywali podwyżek. Oczywiście było kilku prezydentów, którzy się tym w ogóle nie
zajmowali. Niech każdy uderzy się w piersi, ze wystąpiła taka sytuacja. Inni pracownicy np.
Biura Rady Miejskiej zarabiają jeszcze mniej, a nikt o nich nie występuje – to jest przykład
najbliższy. To też należy zauważyć. Komisja powinna zająć się wreszcie uporządkowaniem
opieki zdrowotnej, opieki społecznej, nowych rozwiązaniach. Należy przestać zajmować się
kompetencjami Prezydenta Miasta. To on kształtuje politykę płacową, decyduje ile będą
zarabiali jego pracownicy również w podległych jednostkach. Poprzedni prezydenci też ją
kształtowali i w chwili obecnej widać, że nikt nie jest zadowolony.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że jego zdaniem pracownicy Biura Rady powinni
mieć dodatek za szkodliwe warunki pracy. Również życzyłby sobie by procedować również
kwestie które spowodują zmiany w ochronie zdrowia na lepsze – w oderwaniu od polityki. Są
duże środki unijne do pozyskania i można w ten sposób zmienić ochronę zdrowia i opiekę
społeczną w mieście na lepsze.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że można się zgodzić, co
do lat zaniedbań ale za chwilę może nie być ludzi do pracy w dziedzinie opieki społecznej.
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Jeśli radni mają możliwość zająć stanowisko w tej sprawie, to trzeba to zrobić. Temu miały
służyć spotkania Komisji. Trzeba ten temat zamknąć, aby pracownicy MOPS wiedzieli „na
czym stoją”.

Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione
poniżej) przekazane zostały radnym droga mailową.
- pismo Fundacji Razem Lepiej /Warszawa/ - pismo w sprawie wykonywania obowiązków
przez pracownika socjalnego I Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi

- Towarzystwo Inicjatyw Europejskich - zaproszenie na piknik rodzinny – 13 czerwca br.

- nowa propozycja MOPS dotycząca wzrostu wynagrodzeń

- odpowiedź związków zawodowych DPS na nową propozycję MOPS dotycząca wzrostu
wynagrodzeń

- odp. pozostałych związków tj. pracowników samorządowych, komisji zakładowej NSZZ
Solidarność, pracowników socjalnych w MOPS w Łodzi, międzyzakładowej organizacji
związkowej NSZZ Solidarność przy domach pomocy społ. na nową propozycję MOPS
dotyczącą wzrostu wynagrodzeń
- pismo związków zawodowych przy CRO nt. niskich płac oraz dużej fluktuacji kadry

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Czerkawska

Adam Wieczorek
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