Protokół nr 2/XII/2014
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 17 grudnia 2014 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji
obecnych
nieobecnych

- 9 radnych
- 8 radnych
- 1 radny
p. Władysław Skwarka

oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 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
radnych niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Łodzi na 2015 rok - druk nr 271/2014 – w zakresie merytorycznego zainteresowania
Komisji.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk nr 272/2014 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący poddał porządek pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia.

Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 271/2014 – w zakresie merytorycznego zainteresowania
Komisji.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur omówiła projekt uchwały
w części dotyczącej ochrony zdrowia w zakresie Miejskiego Zespołu Żłobków.

Projekt uchwały w części dotyczącej MZŻ stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o plan budżetu na 2015 rok
w stosunku do roku 2014.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur odpowiedziała, że w stosunku do
2014 roku wydatki bieżące do planu wyjściowego są na poziomie 100,94%.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, jak to się ma w porównaniu do planu
po zmianach.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur odpowiedziała, że 99,62%.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o pozycję dotyczącą dostosowania
budynków do wymogów przepisów p. poż. Czy oznacza to, że istnieją budynki, które tych
wymogów nie spełniają.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur odpowiedziała, że budynki
budowane były w różnych latach. Wszystkie były budowane zgodnie z obowiązującymi
wówczas przepisami i zgodnie z projektami dotyczącymi żłobków, poza pojedynczymi
żłobkami umieszczonymi w pomieszczeniach adoptowanych. Podczas upływu lat przepisy
p. poż. zmieniały się np. odnośnie klatek schodowych – obudowanie i zastosowanie
oddymiania.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o liczbę etatów i uposażenia pracowników – czy
pozostaną one na tym samym poziomie, jak w roku 2014.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur odpowiedziała, że planuje się
zatrudnienie na tym samym poziomie i związane jest to z przewidywaną podobną liczbą
dzieci, wynagrodzenia pozostaną również na tym samym poziomie. W budżecie nie ma
ujętych środków na zwiększenie wynagrodzeń.
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Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy funkcjonująca sieć żłobków zabezpiecza potrzeby.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur odpowiedziała, że liczba
placówek i miejsc jest wystarczająca. Wg. stanu na koniec listopada 2014 r. 27 dzieci
oczekuje na miejsca. Dzieci zapisuje się w ciągu miesiąca, nie ma też rejonizacji stąd trudno
jest przeprowadzać taki nabór do żłobków, jak do przedszkoli. W sierpniu i czerwcu dzieci
jest zawsze więcej. Kiedy rodzice znajdują się w trudnej sytuacji nie odmawia się przyjęcia
dziecka do żłobka. Plan miejsc to 2025 szt. Ale występuje też duża rotacja i absencja stąd do
placówek zapisuje się ponad 100% więcej dzieci. W listopadzie do żłobków zapisanych było
2338 dzieci ale w każdym miesiącu ta liczba jest inna. Żłobki to instytucja, która bardzo
reaguje na zmieniającą się sytuacje rynkową – potrzeby rodziców i ich sytuację.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Nie zabrano głosu w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 271/2014 –
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji – Miejskiego Zespołu Żłobków

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek omówił projekt uchwały
w części dotyczącej świadczeń socjalnych.

Projekt uchwały w części dotyczącej świadczeń socjalnych stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o zwrot z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń, jaka jest to kwota i jaka była jej wysokość w roku ubiegłym, czy są
kłopoty z jej wykonaniem, czy dotyczy podobnej liczby osób.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek wyjaśnił, że środki te
UMŁ przekazuje następnie do Wojewody Łódzkiego. Nie ma problemy z wykonaniem, gdyż
są to środki, które w pierwszej kolejności ulegają ściągnięciu. Kwota ta kształtuje się
rokrocznie na podobnym poziomie i dotyczy porównywalnej liczby osób.
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Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o wydatki z tytułu dofinansowania do podstawowych
świadczeń rodzinnych i środki na dodatki mieszkaniowe – czy kwoty te są porównywalne
z kwotami dotyczącymi 2014 roku.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek odpowiedział, że kwoty te
są zbliżone, w ostatnich miesiącach roku nastąpił nieznaczny spadek liczby wniosków
o dodatki mieszkaniowe. Zaplanowane w budżecie na 2015 rok środki powinny w pełni
zabezpieczyć potrzeby w tym względzie.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o dodatki z tytułu rehabilitacji
niepełnosprawnych, czy zależą o dochodów rodziny, czy są to stałe kwoty.

dzieci

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek wyjaśnił, że uprawnienie
do zasiłków rodzinnych zależą od kryterium dochodowego. Zasiłki są stałe w części
„rządowej”, a wyniku uchwał rady miasta są one podwyższane – zależnie od wieku dziecka
60 zł lub 80 zł. Są to świadczenia obligatoryjne.

Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał czy liczba podopiecznych CŚS jest podobna, jak
w ubiegłym roku.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek odpowiedział, że jest ona
zbliżona – Centrum wypłaca w skali miesiąca 12 tys. świadczeń. W ostatnim kwartale
zaobserwowano nieznaczny spadek dot. ok. 300 świadczeń.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o wpływy od innych gmin z tytułu
funduszu alimentacyjnego (str. 132). W 2014 roku była to kwota ok. 130 tys. zł, w projekcie
budżetu zakładane jest 30 tys. zł. Zapytała skąd taka różnica.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek odpowiedział, że wynika
to z faktu iż przewidywane są zmiany w obowiązujących przepisach. W chwili obecnej jest
obowiązek zwrotu ok. 20% do gminy dłużnika ale ten przepis ma się zmienić i obowiązek ten
ma zniknąć.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o środki na wydatki majątkowe
– czy zaplanowana kwota jest wystarczająca.

Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych p. Grzegorz Pilaszek odpowiedział, że tak.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Nie zabrano głosu w dyskusji.
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 271/2014 –
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji – Centrum Świadczeń Socjalnych

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił
projekt uchwały w części dotyczącej ochrony zdrowia.
Projekt uchwały w części dotyczącej ochrony zdrowia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o wysokość środków na wydatki
majątkowe w 2014 roku i w projekcie na 2015 rok.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że wg. planu na 2014 rok była to kwota 2917750 zł., w projekcie na 2015 rok wg. planu
wynosi ona 5 105 010 zł. czyli jest wyższa o 2187251 zł. bez rezerwy na restrukturyzację i
rozwój miejskich placówek w wys. 1 000 000 (str. 100).

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy wydział planuje swój budżet, czy zależy on od
algorytmu i zadań budżetu obywatelskiego.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że budżet obywatelski jest tu wartością dodaną, wydział ma swoje potrzeby, które
przedstawia. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia i wymagania NFZ jest to bardzo płynne dlatego
zazwyczaj środki zapisane są w rezerwie celowej, tak aby móc przeznaczyć je na konkretne
cele dostosowane do wymagań NFZ.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał ile Miasto zarabia z tytułu zezwoleń na sprzedaż
alkoholu, a ile wydaje w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddział ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
p. Elżbieta Rosochacka odpowiedziała, że dochody zależą od liczby wydanych zezwoleń.
Corocznie szacuje się kwotę wydatków na kolejny rok i środki te w całości przeznaczane są
na program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki te są „znaczone” i nie
mogą być wydatkowane na inne cele. Jeżeli do końca roku wpływy z tytułu wydawanych
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zezwoleń są wyższe niż zaplanowane wydatki, w kolejnym roku po przyjęciu wykonania
budżetu kwota ta jest dodawana i przeznaczana na realizacje programu.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o kwotę planowaną w 2014 roku

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddział ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
p. Elżbieta Rosochacka odpowiedziała, że na 2015 rok zaplanowano tę sama kwotę, co
w planie początkowym wydatków na 2014 rok. Jeżeli po zakończonym roku okaże się, że
wpływy są wyższe, to o tę kwotę zwiększą się środki na realizację programu. Kwota ta
wynosi 12 750 000 zł. i dotyczy wszystkich realizatorów programu.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski dodał, że wykonanie za 11 miesięcy wynosi
13 008 999 zł. Plan został przekroczony ale po rozliczeniu roku 2014 w ramach wolnych
środków kwota ta jest uzupełniana, aby wszystkie środki z tzw. „kapslowego” przeznaczyć na
realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W roku
2014 też nastąpiło takie rozliczenie i zwiększono środki o 500 tys. zł., co oznacza że w 2014
roku wydatki były wyższe aniżeli planowane.

Radny p. Tomasz Głowacki wyraził opinię, że Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych może nazywać się komisją tworzenia i rozwiązywania takich
problemów. W opracowaniach specjalistycznych pojawia się opinia, iż największy wpływ na
zakup alkoholu przez młodzież ma reklama i dostępność.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddział ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
p. Elżbieta Rosochacka odpowiedziała, że dostępność sprzedaży alkoholu regulują
dokumenty takie jak: uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta, gdzie enumeratywnie określone są
obiekty chronione w najbliższych okolicy których nie może być usytuowania placówka
sprzedaży (przed wydaniem zezwolenia MKRPA opiniuje punkt sprzedaży w tym
przedmiocie) oraz uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie limitów sprzedaży napojów
alkoholowych – limity określono w 2002 roku i od tamtej pory nie były zwiększane. Limit
wynosi 1900 punktów i dotyczy punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%
alkoholu z wyjątkiem piwa. Ustawa o zapobieganiu alkoholizmowi mówi o konieczności
limitowania jedynie takich punktów. W przypadku pozostałych punktów sprzedaży stosuje się
zapisy uchwały dotyczące ich usytuowania.

Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że w jego pytaniu chodziło o to, czy urzędnicy
dostrzegają przedstawiony przez niego problem i czy będą się nim zajmować np. wspólnie
z radnymi.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddział ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
p. Elżbieta Rosochacka odpowiedziała, że liczba punktów sprzedaży nie wzrasta. W roku
ubiegłym część punktów „zamknęło się”. Nie obserwuje się na przestrzeni lat, aby liczba
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punktów wzrastała a limit wykorzystywany jest max. do 80%. Pozyskiwane środki zgodnie
z ustaleniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeznacza się na przeciwdziałanie
problemowi alkoholizmu, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik dodał, że
UMŁ nie ma możliwości prawnych aby limitować sprzedaż napojów alkoholowych poniżej
4% oraz piwa. Kwestię taką rozstrzyga ustawodawca.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o Kartę Dużej Rodziny, zainteresowanie
tym dokumentem oraz ile osób do tej pory taką kartę odebrało.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że program Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wprowadzony został w 2013 roku.
Zainteresowanie jest bardzo duże. Szacuje się, że rodzin, które mają co najmniej troje dzieci
uczących się do 25 roku życia jest ok. 4,5 tys. Rodzin, które wystąpiły o kartę było ponad 3
tys., wydano ponad 13 tys. kart. Wszystkie zainteresowane rodziny mogą się o nią ubiegać.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że w zapisach projektu
budżetu dotyczących Karty jest też impreza integracyjna dla rodzin. Zapytał, czy kwota
zaplanowana jest wystarczająca na zorganizowanie również takiej imprezy.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że w tym roku taką „imprezą” było spotkanie partnerów, którzy oferują ulgi.
Było to spotkanie z Panią Prezydent w Muzeum Kinematografii, aby uhonorować tych, którzy
tworzą taką ofertę. Prawdopodobnie w podobnej formule odbędzie się podobne spotkanie
w roku przyszłym.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że ponieważ impreza
integracyjna dla rodzin jest czymś innym niż spotkanie z partnerami, to zapis taki jest
niefortunny.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wyjaśniła, że jest to nowe przedsięwzięcie i rozwiązania tworzą się na bieżąco.
Zorganizowanie pikniku nie jest wykluczone ale faktycznie nie za takiej wielkości środki.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał na jaka orientacyjnie liczbę
szczepionek wystarczy zaplanowana w budżecie kwota.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże, szczepienia dotyczą ok.
120 tys. łodzian. Na ten program w 2015 roku będzie więcej środków. W 2014
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zaszczepionych zostało ok. 6 tys. osób (176 400 zł.) ,w przyszłym roku zabezpieczono środki
na zaszczepienie ok. 6500 osób (190 000 tys. zł.). Nie prowadzi się w tym przypadku akcji
promocyjnej ponieważ duża liczba chętnych osób ze względu na ilość oferowanych szczepień
nie będzie mogła się zaszczepić.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że pyta o program
szczepień pod kątem zgłaszania ewentualnych poprawek do budżetu i z udzielonych mu
informacji wynika, że liczy się każda złotówka.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o środki na wydatki inwestycyjne dla
miejskich placówek ochrony zdrowia. Wg. planu na 2014 rok było to 2 917 000 zł, a po
zmianach 7 894 000 zł. – więcej o 5 mln zł. Oznacza to, że w ciągu roku zgodnie
z potrzebami takie środki pojawiają się.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Nie zabrano głosu w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 271/2014 –
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji – Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych.

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały w części dotyczącej
Wydziału Budżetu.

Projekt uchwały w części dotyczącej pomocy społecznej stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy są placówki miejskie
przygotowywane do komercjalizacji.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że obecnie nie ma tego w planach wydziału.
Więcej pytań nie zgłoszono.
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Nie zabrano głosu w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 271/2014 –
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji – Wydział Budżetu.

W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska
omówiła projekt uchwały w części dotyczącej pomocy społecznej.

Projekt uchwały w części dotyczącej pomocy społecznej stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o wynagrodzenia pracowników MOPS i możliwość ich
podwyższenia w 2015 roku.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska
odpowiedziała, że w budżecie nie ma przewidzianego wzrostu wynagrodzeń nie tylko dla
MOPS. Z uwagi na protesty pracowników Ośrodek ma obowiązek prowadzenia procedury
związanej z uzgodnieniami, analizą zgłaszanych pozycji wynagrodzeń i innych spraw
zgłaszanych przez związki zawodowe, nie tylko postulatów płacowych. Obecnie Ośrodek jest
w trakcie negocjacji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy Ośrodek dysponuje
wystarczającymi środkami dla wypłat dodatków uznaniowych dla pracowników.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska
odpowiedziała, że w Ośrodku obowiązuje regulamin wynagradzania, który zawiera zapisy
o części obligatoryjnej dotyczącej premii oraz części uznaniowej, co zależy od różnych
czynników.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy planuje się w 2015 roku
rozwój sieci świetlic środowiskowych.
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska
odpowiedziała, że ze względu na umowy roczne będzie ogłoszony konkurs i zapewne
dotychczas funkcjonujące świetlice do niego przystąpią. Środki na prowadzenie świetlic na
2015 rok są na podobnym jak dotychczas poziomie.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy istnieje pilna potrzeba
dofinansowania domów dziecka w zakresie ich infrastruktury.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska
odpowiedziała, że budżet MOPS zabezpiecza podstawowe potrzeby takich placówek.
Z placówkami współpracują wolontariusze i sponsorzy.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał na co przeznaczane są środki na
tzw. usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska
odpowiedziała, że dotyczą kontynuowania nauki, zawierają jednorazową kwota na wydatki
rzeczowe itp.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o program unijny rozwoju
kompetencji zawodowych młodych mieszkańców Łodzi. Czy Ośrodek poszukuje środków na
kontynuacje tego programu lub przekształcenia go w inny projekt mieszczący się
w możliwościach finansowych Miasta.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że od 2008 roku realizowano projekt pn. „Nowy obraz pomocy społecznej”.
Wartość projektu wynosiła ponad 35 mln. Projekt będzie realizowany w zakresie szkoleń
i aktywizacji, a jeśli będzie to możliwe będzie on kontynuowany np. w części dot. staży dla
młodych ludzi. Dodatkowym wsparciem dla podopiecznych Ośrodka jest projekt PAI –
dotyczący aktywizacji i integracji opracowywany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy
w Łodzi. Program wynika z ustawy o zatrudnieniu i rynku pracy, dotyczy prowadzenia
doradztwa i aktywizacji osób bezrobotnych.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy liczba domów pomocy społecznej zaspakaja
potrzeby mieszkańców. Czy zabezpieczone środki na ten cel nie powinny być wyższe.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że środki zabezpieczone w budżecie na 2015 rok dla domów pomocy
społecznej (66 796 036 zł.) są wyższe niż w 2014 roku (63 496 519 zł.).
Wystarczająca jest liczba domów dla dzieci chorych. Największy problem stanowią domy dla
osób chorych psychicznie. Dlatego tez planuje się przekształcenie jednego z domów dla
somatycznie chorych na dom dla chorych psychicznie (dom przy ul. Złotniczej). Najlepsza
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sytuacja dotyczy domów dla osób starszych. Rozważano połączenie domów sąsiadujących ze
sobą - przy ul. Przyrodniczej i przy ul. Dojazdowej. Jeśli pomysł spotka się z akceptacją
radnych, to Ośrodek chętnie powróci do tego pomysłu. Połączenie wpłynie jedynie na inny
sposób zarządzania placówką. Okres oczekiwania na umieszczenie, to jeden rok.
W porównaniu do lat poprzednich nastąpiła znakomita poprawa, gdyż czas ten wynosił ok. 4
lat.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska
dodała, że kiedy sprawa dotyczy osoby starszej zupełnie samotniej, chorej i pozbawionej
opieki rodziny, jest ona umieszczana w domu opieki w trybie przyspieszonym.

Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, czy zwiększy się ilość usług opiekuńczych
udzielanych w miejscu zamieszkania. Jakie środki przeznaczono na ten cel w 2014 roku,
a jakie planuje się w 2015 roku.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że w 2015 roku zaplanowano na ten cel kwotę 11 186 000 zł. Jest ona wyższa
niż w 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy planuje się zmiany
w liczbie osób pracujących w domach pomocy społecznej.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że nic jej nie wiadomo na temat zwiększenia kadry w tych domach. W tej
kwestii obowiązują standardy i określony wskaźnik, co stanowi podstawę dla decyzji
wojewody w tej sprawie. Czy będą łączone stanowiska administracyjne – to decyzja
wewnętrzna dyrektora takiego domu. Ze strony Ośrodka byłaby sugestia łączenia domów,
pozostawienie tzw. białego personelu i połączenie stanowisk administracyjnych.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o dożywianie dzieci w szkołach. Jaka
kwota przeznaczona była na ten cel w roku 2014, obecnie wynosi ona 2,5 mln zł. (str. 187)

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że jest to program rządowy. Obejmuje on gorące posiłki dla dzieci w szkołach
oraz, gdy jest taka potrzeba wypłacany jest zasiłek celowy dla rodziny. W ubiegłym roku
kwota na ten cel wynosiła 2,7 mln zł. Ośrodek przekazuje informacje na temat potrzeb w tym
zakresie i otrzymuje środki z budżetu państwa zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych p. Maria Kowalczyk
poinformowała, że w kolejnych spotkaniach dotyczących podwyższenia wynagrodzeń dla
pracowników MOPS używano argumentu, iż podwyżki nie mogą być zrealizowane ponieważ
nie zaplanowano takiej kwoty w budżecie. Podczas ostatnich takich ustaleń powiedziano, że
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wystąpi się o wyznaczenie środków na ten cel w budżecie. Wspomina o tym, aby zwrócić
uwagę radnych na tę sprawę.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że w budżecie zapisana jest
rezerwa i być może celem jest przekazanie z niej części środków na ten cel. Np. Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych posiada cześć środków zapisanych w rezerwie. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej prezentując budżet odnosi się jedynie do tego, co jest literalnie
zapisane w jego budżecie.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Nie zabrano głosu w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 271/2014 –
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk nr 272/2014 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały.

Projekt uchwały w części dotyczącej pomocy społecznej stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że realizacja wszystkich
wymienionych pozycji kończy się w 2015 roku, poza programem „alkoholowym”. Zapytał,
czy na tyle wcześnie nie określa się innych zadań, aby umieścić je w WPF.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że poza zadaniami bieżącymi
zapewniającymi ciągłość pracy jednostek, zadania majątkowe mają charakter jednoroczny
i nie ma podstaw do wpisywania ich do WPF.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Nie zabrano głosu w dyskusji.
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 druk nr 272/2014 – w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.

W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji:
- pismo stowarzyszenia Pomocy Ludziom 65+ „Wykluczeni Cyfrowo”
- odpowiedź MOPS w sprawie pisma stowarzyszenia Pomocy Ludziom 65+ „Wykluczeni
Cyfrowo”

Przewodniczący przypomniał, że wszystkie pisma przesyłane są radnym drogą mailową.
Wyjaśnił, że niniejsze pismo dotyczy programu gminnego mającego na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu. Poinformował, że omówienie sprawy planował przeprowadzić
podczas kolejnego posiedzenia, a pismo w sprawie wyjaśnień zostało już skierowane do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponieważ na posiedzenie przybył prezes
stowarzyszenia, Przewodniczący zaproponował omówienie sprawy.

Prezes stowarzyszenia Pomocy Ludziom 65+ „Wykluczeni Cyfrowo” p. Jacek Marek
Kowalski wyjaśnił, że chciałby zapoznać się z odpowiedzią MOPS w tej sprawie i poprosił
o omówienie sprawy podczas kolejnego posiedzenia.

Przewodniczący zaproponował kolejne posiedzenie Komisji dnia 7 stycznia 2015 roku.
Dodał, że podczas tego posiedzenia omówi skargę związków zawodowych pracowników
socjalnych, która po rozpatrzeniu przez Komisję w poprzedniej kadencji nie otrzymała
pozytywnej opinii Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych p. Maria Kowalczyk złożyła radnym
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Do życzeń przyłączył się
Przewodniczący Komisji.

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Czerkawska

Adam Wieczorek
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