
DPr-BRM-II.0012.6.11.2016 
 

Protokół nr 36/IX/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 14 września 2016 r. 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -   10 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. Przyjęcie protokołu nr 35/VIII/2016  posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. ................... na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- druk BRM nr 128/2016. 

3. Sprawozdanie za I półrocze 2016 roku z wykonania planów finansowych  
6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Łódź.   

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 1. 
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Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 268/2016. 

 
 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 35/VIII/2016  posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 268/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. ................... na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- druk BRM nr 128/2016. 

4. Sprawozdanie za I półrocze 2016 roku z wykonania planów finansowych  
6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Łódź.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 35/VIII/2016 posiedzenia Komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 268/2016. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
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Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. ................... na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk 
BRM nr 128/2016.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że skarga wpłynęła 27 lipca br. do 
Wojewody Łódzkiego, następnie 3 sierpnia 2016 roku została przekazana do Rady Miejskiej 
w Łodzi. Omówił przedmiot skargi oraz wyjaśnienia w tej sprawie złożone przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy jest to osoba 
niepełnosprawna i ile ma lat. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że jest to osoba niepełnosprawna w wyniku wypadku samochodowego i ma 
lat 44.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy osoba ta podjęła kiedyś 
pracę.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że była to osoba czynna 
zawodowo ale poważny uraz po wypadku spowodował problem z poruszaniem się.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o sytuację rodzinną osoby 
skarżącej.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił sytuację rodzinną tej osoby. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka stwierdził, że oczywiście należy 
pomagać osobom potrzebującym ale jego zdaniem sytuacja tej osoby nie upoważnia do tak 
dużych roszczeń, są one niezasadne. Jednocześnie wątpi w niemożność znalezienia przez tę 
osobę pracy i jest skłonny przesłać jej kilka ofert pracy, na które wciąż natyka się na mieście. 
Skarżyć można się na wiele spraw ale należy też znać granice.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował uznać skargę za bezzasadną.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Sprawozdanie za I półrocze 2016 roku z wykonania planów finansowych  
6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Łódź. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że sprawozdania półroczne nie są 
miarodajne i pozostawia decyzji radnych, czy przystąpią do omawiania tego materiału.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o zobowiązania wymagalne.  
 
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Socjalnych p. Robert Kowalik odpowiedział, że nie 
ma żadnych zobowiązań wymagalnych czyli wynoszą one 0 zł.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował zgłoszenie 
sprawozdania do protokołu.  
 
 
Radni przyjęli wniosek przez aklamację.  
 
 
Ad. 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
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- odpowiedź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie skargi na działanie 
Dyrektora MOPS 
 
 
- pismo Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w sprawie problemów  
w jego funkcjonowaniu 
 
 
- Miejski Zespół Żłobków w Łodzi - zaproszenie na Międzynarodowe Seminarium,  
V spotkanie w Łodzi pn. „Towarzyszenie dziecku w rozwoju” - 17, 18 listopada 2016, które 
odbędzie się w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek odniósł się do pisma Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta. Wyjaśnił, że umowy na realizację zadań zleconych przez Miasto 
kończą się 31 grudnia 2016 roku, w piśmie wskazane zostały również codzienne problemy w 
funkcjonowaniu Towarzystwa – większość z nich dotyczy finansów oraz stanu technicznego 
budynków. Przewodniczący przypomniał, że co roku pojawia się kwestia wysokości środków 
finansowych przekazywanych Towarzystwu. Jak dotąd Komisja podejmowała w tych 
sprawach stanowiska dotyczące wysokości środków, jednocześnie w 2016 roku wygasają 
umowy Towarzystwa z Miastem. Nie ma pewności, co do wyrażenia woli przez Miasto dla 
kontynuowania dotychczasowej współpracy.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że będzie w tej sprawie ogłoszony konkurs.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zapytał ile organizacji zajmuje się taką 
działalnością jak Towarzystwo tj. prowadzi schroniska i noclegownie dla bezdomnych i może 
zgłosić się do konkursu.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że zazwyczaj zgłaszają się dwie lub trzy organizacje.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o wartość podpisywanych umów 
na te działalność, czy ona się zmienia.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że do ogłoszenia konkursu dochodzi wówczas, gdy ogłoszone jest już 
prowizorium budżetowe i kwota jest mniej więcej określona.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy MOPS otrzymał jakieś 
informacje od Skarbnika Miasta nt. ewentualnego zwiększenia tej kwoty, czy pozostanie ona 
niezmieniona.  
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Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zapytał o jaką kwotę w budżecie wnioskował 
MOPS.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że w ubiegłym roku stowarzyszenie miało zwiększoną dotację o ok. 60 tys. zł. 
Stowarzyszenie zapewne obawia się, iż w związku z ogłoszonym projektem rozporządzenia 
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, które jeśli stanie się obowiązującym prawem 
wprowadzi obowiązek spełnienia określonych standardów do 2019 roku. Co do kwoty 
wnioskowanej przez MOPS, wyjaśniła, że niestety nie odpowie na to pytanie, gdyż nie 
pamięta jej wysokości.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zwrócił się z prośbą o mailową 
informację w tej sprawie.  
 
 
Radny p. Bogusław Hubert wyraził opinię, że w sytuacji kiedy będzie na ww. zadania 
ogłoszony konkurs i może okazać się, iż dla organizacji, która wygra ten konkurs wysokość 
środków finansowych będzie wystarczająca – przedwczesne jest wnioskowanie o cokolwiek 
przez Komisję. Towarzystwo prosi o zwiększenie kwoty ale być może konkurs wygra kto 
inny. Kiedy organizacja realizująca zadanie zgłosi, iż środków jest zbyt mało, Komisją będzie 
mogła zająć się sprawą.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek dodał, że liczba bezdomnych w Łodzi jest 
duża i należy zastanowić się, czy przy projektowaniu budżetu miasta nie należy zwiększyć 
nakładów na ten cel.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, aby tę kwestię 
rozważyć przy opiniowaniu  budżetu.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zapytał o termin ogłoszenia konkursu.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że prawdopodobnie na początku grudnia br.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał na czym maja polegać zmiany w rozporządzeniu 
dotyczące standardów.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że dotyczą one m.in. zatrudnienia określonej liczby osób, metrażu pokojów, 
wyposażenia w łazienkę itp. Dodała, że do projektu rozporządzenia zgłoszono bardzo wiele 
uwag – większość noclegowni na terenie kraju prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
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Alberta (ponad 60 jednostek terenowych) oraz MONAR. Stąd trudno teraz określić jakie 
będzie ostateczne brzmienie rozporządzenia.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski stwierdził, że zapewne obecnie placówki Towarzystwa nie 
spełniają przewidywanych rozporządzeniem standardów. Zapytał, czy dochodzenie do 
standardów miałoby odbywać się z środków budżetowych, czy własnych.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że w projekcie rozporządzenia mówi się o możliwości pozyskiwania przez 
organizacje środków z budżetu państwa w ramach konkursów ofert.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski stwierdził, że zaniepokojenie Towarzystwa jest nieco na 
wyrost, gdyż kiedy wygra ono konkurs będzie mogło ubiegać się ośrodki z ministerstwa.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że jeżeli tylko będą potrafili złożyć ofertę i będzie ona zaakceptowana, bo 
konkurencja zapewne będzie bardzo duża.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski dodał, że może okazać się, iż pojawi się organizacja 
zainteresowana prowadzeniem schroniska w odpowiednio przystosowanym budynku, bez 
konieczności inwestowania w infrastrukturę i dochodzenie do standardów.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że organizacje są różne i zapewne jest taka możliwość.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski dodał, że zgadza się z opinią przedmówców i przedwczesne 
jest zastanawianie się nad rozstrzyganiem wysokości dofinansowania dla takich działań.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek zwrócił uwagę, iż w piśmie nie ma mowy  
o dostosowaniu do standardów a jest mowa o kosztach funkcjonowania.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka dodała, że środki przyznawane po przeprowadzeniu konkursu ofert na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na to zadanie, które jest zadaniem 
bieżącym nie mogą być przeznaczane na działania inwestycyjne. Na działania remontowe tak 
ale w tym przypadku miałyby to być działania adaptacyjne czyli zmianę przeznaczenia tj. 
inwestycję. Środki przekazywane organizacjom na działania zlecane przekazywane są na 
wydatki bieżące i potrzeby bieżące, a nie kwestie związane z inwestycjami.  
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Przewodniczący Komisji  p. Adam Wieczorek dodał, że w piśmie Towarzystwo wskazuje, 
iż brakuje im środków na rachunki za energię elektryczną.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka wyjaśniła, że obowiązuje równoprawne traktowanie podmiotów. Partnerzy 
przystępują do realizacji zadań zleconych dobrowolnie, szacują koszty i przeliczają budżety. 
Miejski Ośrodek określa wysokość środków przeznaczona na realizację zadania, organizacja 
pozarządowa zgadza się lub nie na takie warunki. Dodała, że organizacje pozarządowe nie 
maja zamkniętej furtki, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z zupełnie innych źródeł na 
dodatkowe działania, które towarzyszą temu zadaniu.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka dodał, że koszty bieżące mogą być 
regulowane nie tylko np. kosztami czynszu ale również organizacje mogą dysponować 
budynkiem w użyczeniu, a nie na własność. Wówczas do zapłaty pozostają im tylko media.  
Osoby bezdomne mogą też uczestniczyć w programach adaptacyjnych, pomagać  
w przystosowaniu pomieszczeń, co będzie wiązało się z niższymi kosztami. Wszystko zależy 
od pomysłu organizacji pozarządowej. Nie tylko więc wysokość otrzymywanych środków 
decyduje o standardzie schroniska ale też pomysłowość kierownictwa placówki, czy 
współudział pensjonariuszy. Ponadto stan prawny budynku i terenu itp. Podczas uchwalania 
budżetu miasta Rada Miejska może wnioskować do Prezydenta Miasta o np. użyczenie 
budynku danej organizacji pozarządowej, co znacznie obniży ponoszone przez nią koszty. 
Czeka więc Komisję w tej sprawie debata, teraz brakuje nam wielu odpowiedzi na pytania.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy zakończono 
przygotowywanie dokumentu pn. Program wyjścia z bezdomności dla Łodzi. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że dokumenty zostały przedłożone Wiceprezydentowi Miasta p. T. Treli.  
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono. 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 


