
DPr-BRM-II.0012.6.14.2016 
 

Protokół nr 39/XI/2016 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 9 listopada 2016 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -     9 radnych  
nieobecnych  -     1 radny   tj. p. Władysław Skwarka 
       
 
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. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.  

2. 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 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 308/2016. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez 
Miasto Łódź – druk nr 311/2016. 
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3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. „Rodzina w Centrum”  
– druk nr 314/2016. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

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 308/2016. 

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez 
Miasto Łódź – druk nr 311/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. „Rodzina w Centrum”  
– druk nr 314/2016. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad. 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 308/2016. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie 
bezumownego użytkowania budynku żłobka przy ul. Tatrzańskiej.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że żłobek funkcjonuje w lokalu spółdzielni mieszkaniowej, oszacowano wartość tej 
usługi, ale użytkowanie budynku odbywa się bez opłat dla Miasta.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, co oznacza przesunięcie 100 tys. zł z budżetu MOPS, 
czy wynika to z faktu, iż zaplanowano w budżecie wyższą kwotę za wychowanków 
umieszczonych poza Łodzią.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że tak. Sytuacja dotycząca wychowanków umieszczonych  
w rodzinach zastępczych, czy placówkach wychowawczych zawsze jest dynamiczna. Nie ma 
możliwości precyzyjnie oszacować wysokości kwoty środków. Polityka MOPS zmierza  
w tym kierunku, aby jak najmniejsza liczba wychowanków umieszczana była poza Łodzią. 
Polityka taka jest konsekwentnie prowadzona od ponad roku i oznacza starania, aby 
wychowankowie umieszczani byli głównie w łódzkich domach, gdyż problem pojawia się 
gdy wychowanek usamodzielnia się. Osiemnastolatek, kiedy kończy pobyt w domu dziecka w 
innym mieście, kiedy opuszcza dom nie może liczyć na wsparcie ponieważ nie jest z tamtego 
regionu. Więc poza sytuacjami ekstremalnymi, kiedy wskazane jest oddzielenie terytorialne 
dziecka od rodzica dzieci umieszczane są na terenie Łodzi. Wówczas dużo wcześniej 
budowany jest system wsparcia dla takiego wychowanka. Uwolniona kwota przeznaczona 
będzie na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – tu sytuacja jest inna. 
Wartość z takiego umieszczenia jest na tyle duża, że warto tam skierować dziecko, nawet jeśli 
rodzina ta jest daleko od Łodzi.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 2 głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował uprzednio zapoznanie się  
z warunkami jakimi dysponuje dom pomocy społecznej, wyposażeniem pokoi, łazienek, sal 
wspólnych, sali rehabilitacyjnej itp.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka zaprosiła radnych i gości do wspólnego 
zwiedzania obiektu.  
 
 
Po zakończeniu zwiedzania dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka przedstawiła 
informację na temat domu. Dom przeznaczony jest dla 92 osób. Obecnie przebywa  tu 89 
mieszkańców ze względu na trzy zgony w ostatnim miesiącu. Przygotowanie pokojów dla 
kolejnych mieszkańców wymaga czasu ze względu na przygotowanie pochówków, 
przekazanie rzeczy osób zmarłych rodzinie itd. Z takich też względów nie jest możliwe pełne 
obłożenia miejsc, kwestia ta jest ruchoma.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o liczbę osób oczekujących na 
umieszczenie w domu pomocy społecznej.  
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Miejski O środek Pomocy Społecznej p. Marlena Mazerant powiedziała, że jeśli chodzi  
o domy dla osób w podeszłym wieku, to oczekujących jest ok. 30-40 osób. Kolejka osób 
oczekujących bardzo się skróciła, okres oczekiwania to od miesiąca do pół roku.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o przyczynę bardzo długiego 
okresu oczekiwania, o czym informowano ok. rok temu.  
 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej p. Marlena Mazerant odpowiedziała, że rok temu 
można już było mówić o znacznym spadku liczby oczekujących. Na koniec 2015 roku było 
ok. 700 osób oczekujących, a dwa lata wcześniej ok. 1000 osób oczekujących. Teraz jest to 
ok. 30-40 osób. Większa liczba osób oczekuje na umieszczenie w domu dla osób przewlekle, 
somatycznie chorych – ok. 400. Dodatkowo są oczekujące osoby z zaburzeniami 
psychicznymi – ok. 200 osób.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka dodała, że okresowo liczba oczekujących była znacząco większa. Zmniejszyła się 
w efekcie istotnych zmian w procedurach dotyczących umieszczania, redukcji czynności, 
które niczego nowego nie wnosiły do sprawy oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi 
pracy. Było też tak, że osoby zapisywały się do kolejki prewencyjnie, znając długi czas 
oczekiwania. Z takimi osobami prowadzono rozmowy i tłumaczono, że osoby na ten moment 
sprawne nie powinny blokować miejsc, a kiedy coś się zadzieje, to te osoby będą traktowane 
priorytetowo. Miało to również przełożenie na średni miesięczny koszt utrzymania.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o wysokość środków przeznaczonych 
na funkcjonowanie domu oraz obecne potrzeby domu – w zakresie inwestycji i potrzeb 
bieżących.  
 
 
Główna Księgowa p. Marzena Wrzeszcz odpowiedziała, że obecnie budżet domu wynosi 
2 870 000 zł. Jest to budżet sukcesywnie zwiększany od czerwca br. – na żywienie, gdzie 
środki wyczerpały się w czerwcu, na leki, gdzie środki wyczerpały się we wrześniu. Nie jest 
to budżet końcowy, gdyż nie wystarczy środków do końca roku.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy taka sytuacja, że środki 
wyczerpują się ok. czerwca występuje co roku. 
 
 
Główna Księgowa p. Marzena Wrzeszcz odpowiedziała, że tak jest od ok. 3 lat, że kończą 
się środki zaplanowane.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy tak to jest ustalone, że plan jest 
mniejszy, a następnie środki są uzupełniane.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że tak właśnie jest – obowiązuje limit finansowy, jednocześnie 
MOPS liczy, że będą one uzupełniane.  
 
 
Główna Księgowa p. Marzena Wrzeszcz dodała, że w przypadku tego domu sytuacja 
dotyczy żywienia. Inne domy, które mają własne kuchnie będą miały niedobory w innych 
sferach. W tym domu jest kuchnia, jest ona wynajmowana na usługi restauracyjne. Firma 
przygotowuje posiłki i je podaje. Jest to dla domu korzystne, gdyż nie musi spełniać pewnych 
wymagań, a jednocześnie posiłki przygotowywane są na miejscu.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, kiedy dom otrzymuje dodatkowe 
środki. Czy zaistniała taka sytuacja, że jakaś z podstawowych usług na rzecz mieszkańców 
była zagrożona z powodu braku środków.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że realnie nie, ponieważ zawsze 
udało się porozumieć z drugą stroną np. kuchnią. Jednocześnie pracownicy przynoszą własną 
pościel, ręczniki, „kombinuje” się i wiele robi własnym sumptem.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o limit finansowy na 
podstawowe czynności.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że limit miesięczny na 
wyżywienie to 40 tys. zł.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka dodała, że stawka żywieniowa dzienna wynosi 14,50 zł. Jest to jedna z niższych 
stawek. Stawki żywieniowe cateringowe są znacząco tańsze od tych, gdzie jest na miejscu 
kuchnia z personelem – wówczas stawka może sięgać nawet 18 zł.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna powiedziała, że pacjent łoży 2 619 zł miesięcznie, z czego 19 %, to jego wkład, 
resztę uzupełnia Miasto, bądź rodzina. W założeniu takiej kwoty dlaczego wystarcza środków 
jedynie do czerwca, a co z resztą środków.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że średni miesięczny koszt utrzymania na dany rok jest ogłaszany 
do końca I kwartału. Wszystkie koszty poza inwestycjami i remontami dzieli się przez liczbę 
osobodni i to daje średni miesięczny koszt. Budżet i średni miesięczny koszt, to dwie różne 
rzeczy. Średni koszt miesięczny jest niezbędny do naliczana ewentualnej odpłatności i to osób 
zobowiązanych do alimentacji, bądź kiedy jest osoba z innej gminy – wówczas ta gmina 
partycypuje w kosztach do wysokości średniego miesięcznego kosztu.  
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Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna zapytała, co dzieje się z środkami pensjonariusza.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że w kwocie pełnego kosztu są też środki od pensjonariusza i jest to 
70 % jego uposażenia - są to różnej wysokości kwoty.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna dodała, że wspomniano tu o konieczności przynoszenia odzieży i innych rzeczy, 
pensjonariusze kupują sobie produkty, bo jedzenie jest tragiczne – jak więc jest to wyliczone, 
że wystarcza środków tylko na pół roku.  
 
 
Główna Księgowa p. Marzena Wrzeszcz wyjaśniła, że odpłatności z emerytur to dochody 
Miasta i są odprowadzane do MOPS, a dalej do budżetu Miasta. Nie zostają te środki w domu 
pomocy. Dochody te stanowią ok. 1/3 potrzeb domu.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o inwestycje - 
czy są w tym względzie pilne potrzeby na przyszły rok.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że nie została zakończona 
inwestycja związana z kanalizacją – wymienione zostały poziomy, nie ma wymienionych 
pionów kanalizacyjnych. Potrzeba też środków na remont np. ogrodzenia. Pracownicy 
wykonują bardzo wiele samodzielnie np. malowanie itp. Dom pozyskał część środków 
czystości z drogerii Rossmann, podobnie jak w roku ubiegłym, dom współpracuje też  
z Rotary Klub i został przez nich zakupiony dla domu podnośnik przywannowy. Jeden 
podnośnik dom zakupił we własnym zakresie.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o koszt jednego podnośnika i zapytał jak dom ubiega się 
o środki.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że koszt, to ok. 8 tys. zł. Dom 
wnioskuje o środki do MOPS. Niestety to się nie udało. Pojawił się jednak sponsor, który 
kupił podnośnik i również dla wszystkich mieszkańców po 1 komplecie pościeli i parasole do 
ogrodu.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec powiedział, że skoro taki sprzęt jest niezbędny do 
funkcjonowania domu, to kwota 8 tys. zł nie jest aż tak duża. MOPS powinien zadbać o takie 
wyposażenie.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że rozumie te potrzeby, ale MOPS ma limity, jest jednostką 
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budżetową i otrzymuje środki od Miasta. Kiedy ich nie otrzyma, to nic nie może zrobić. 
Potrzeby tego rodzaju będą miały tendencję wzrostową. Zmienia się struktura osób 
trafiających do dps-ów, jest inna niż jeszcze 10 lat temu. Każdy podobny wniosek jest poparty 
przez MOPS i kierowany do Miasta.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała czy zdarzyła się 
sytuacja, kiedy po wyczerpaniu się środków Miasto nie przekazało kolejnych.  
 
 
Główna Księgowa p. Marzena Wrzeszcz odpowiedziała, że z miesiąca na miesiąc – na 
kolejny miesiąc- środki są uzupełniane.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powiedziała, że limit ten 
zapobiega też „koncertowi życzeń” w wydatkach. Ale nie jest tak, że Miasto nie uzupełnia 
środków finansowych na potrzeby domu.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka uzupełniła odpowiedź, że wymiana instalacji 
wodociągowej i kanalizacji – III etap, to było to 30 tys. zł. Wymiana kostki brukowej przy 
wjeździe do na teren domu to 13.200 zł – od kilku lat dom się o to ubiega, a to jest konieczne, 
gdyż przy remoncie kanalizacji kostka została uszkodzona w wielu miejscach. Jest to kwestia 
bezpieczeństwa mieszkańców domu. Kostkę brukową dom już posiada.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o opiekę nad mieszkańcami  
w dzień i w nocy, z podziałem na poszczególne działania oraz o potrzebne mieszkańcom leki.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że portier jest od godz. 6.00 do 
godz. 22.00. W domu jest system alarmowy, system przyzywowy w każdym pokoju, 
monitoring, aby wzmocnić bezpieczeństwo, zabezpieczone pomieszczenia biurowe. Struktura 
zatrudnienia to: stanowiska łączone np. pani kasjerka jest równocześnie magazynierka  
i obsługuje kancelarię, (2,5 etatu w księgowości) – aby zwiększyć liczbę personelu 
terapeutyczno-opiekuńczego. Zmniejszono liczbę portierów, jeden z nich został kąpielowym, 
potem został opiekunem medycznym. Wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,4 – zgodnie  
z wymogami rozporządzenia. Na dziennym dyżurze od pn-pt jest starsza pielęgniarka  
i dodatkowo na 12 godz. druga pielęgniarka. W nocy jest jedna pielęgniarka i jedna 
opiekunka. Razem jest 6,5 etatu pielęgniarek, 13 etatów opiekunów, 7 pokojowych,  
3 portierów, 1 rzemieślnik, 1 pracownik gospodarczy, w dziale administracyjno-
gospodarczym dodatkowo 2,5 etatu, 2 starsi specjaliści pracy socjalnej, 1 psycholog,  
1 rehabilitant, 1 instruktor kulturalno-oświatowy, 1 terapeuta zajęciowy. Każdy mieszkaniec 
w przeciągu pierwszych 6 miesięcy ma opiekuna pierwszego kontaktu, który wspiera go, 
reprezentuje i dba o jego interesy. Szczególnie jest to ważne dla osób z ograniczoną 
sprawnością nie tylko ruchową ale i psychiczną. Jeśli chodzi o leki, co rok podpisywana jest 
umowa z apteką poprzez zapytanie o cenę. Od lat ten dom i wiele innych współpracuje  
z apteka Calendula. Jeśli chodzi lekarzy, to dom ma podpisaną umową z przychodnią 
Grabieniec – z internistą i specjalistami: z neurologiem, psychiatrą, diabetologiem, okulistą. 
Mieszkańcy nie muszą korzystać z tej oferty i wówczas są zawożeni do innych lekarzy. 
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Każdy mieszkaniec raz na pół roku ma przeprowadzone podstawowe badania.  
W przypadkach nagłej pomocy wzywane jest pogotowie.  
 
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał, czy wymiana pionów kanalizacyjnych okazała się 
niezbędna ze względu na występujące awarie. Podkreślił, że jego zdaniem wymiana kostki 
brukowej, to  rzecz niezbędna. 
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że czasem awarie się zdarzają  
i radzi sobie z tym pracownik domu, jednak piony są z 1970 roku, czyli bardzo stare. 
 
 
Radny p. Bogusław Hubert zapytał o współpracę z Radą Osiedla. 
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że Rada Osiedla była zapraszana 
ale do spotkania nie doszło.  
 
 
Radny p. Bogusław Hubert powiedział, że teren domu pomocy, to teren miasta i dla Rady 
Osiedla sfinansowanie takiego przedsięwzięcia nie powinno być problemem. Zaproponował 
zainteresować Radę Osiedla sprawami domu.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna zapytała ilu pacjentów domu ma skalę Bartel powyżej 40.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że nie więcej niż 5.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna wyjaśniła, że pacjenci z taką punktacją skali wymagają stałej opieki i przy 10 takich 
pacjentach jedna pielęgniarka na dyżurze nocnym to za mało.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że razem z pielęgniarka jest 
jeszcze opiekun medyczny.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna wyjaśniła, że dom nie wypełnia katalogu zabezpieczenia pacjenta  
w świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze. Dodała, że przygotowuje informację Okręgowej 
Rady dla minister pracy i polityki społecznej p. Rafalskiej i do dps wystosowane zostało 
zapytanie ankietowe – ile zatrudnionych jest pielęgniarek, ilu jest pacjentów, ilu w skali 
Bartel, na jakim poziomie personel pielęgniarski ma świadczenia finansowe. Z tego domu 
informacja nie dotarła. Dodała, że informacje te są niezbędne na spotkanie w ministerstwie 
celem delegowania na organy założycielskie działań, które spowodują, doposażenie 
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pielęgniarek o odpowiednią kwotę finansowania. Zapytała też, czy dyrektor domu 
występowała do MOPS o podwyżki dla pielęgniarek. 
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że występowała o podwyżki dla 
wszystkich pracowników. W tej chwili jest w sporze zbiorowym z MOPS i z udzielonej 
odpowiedzi wynika, iż MOPS czyni starania, aby takie środki pozyskać.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej, nie jest jednostką służby zdrowia. Problemem jest, że szpitale pozbywają się 
takich pacjentów twierdząc, że nie wymagają oni dalszej opieki medycznej. Dyrektor domu 
pomocy społecznej nie musi zatrudniać pielęgniarek, może ale nie musi. Domy pomocy 
przyjmują takich pacjentów np. cewnikowanych, aby starsi, chorzy i samotni ludzie nie 
umierali bez opieki, w samotności. Dyrektor domu pomocy nie ma w swojej placówce tylko 
grupy zawodowej pielęgniarek i chciałaby, aby wszyscy jej pracownicy byli godnie 
wynagradzani.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna wyjaśniła, że dom pomocy wymienia w swoim zakresie usług całodobową opiekę 
lekarską i pielęgniarską. Dodała, że przepisy prawa niestety nie są spójne, nie ma mowy  
o braku pielęgniarki w domu pomocy dla przewlekle somatycznie chorych. Zaapelowała  
o wspólne działania dla wspierania grupy zawodowej pielęgniarek.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka zapewniła, że jej zdaniem pielęgniarki powinny 
być w domach pomocy społecznej, dodała, że w innych województwach pielęgniarki 
funkcjonują w domach pomocy na podstawie kontraktów. Podkreśliła, że świadczenie 
medyczne w domu pomocy wykonywane przez pielęgniarki nie powinno być finansowane 
przez MOPS ale przez NFZ, dyrektor domu powinien je kontraktować.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna wyjaśniła, że ten rodzaj świadczenia delegowany jest przez ministra zdrowia, a dps 
nie jest jednostką podległą NFZ i nie jest on płatnikiem takich świadczeń w dps.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że podobnie jest z lekarzem. 
Dom ma podpisaną umowę z przychodnią i przychodzą lekarze i udzielają świadczeń.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapewnił, że posiedzenie Komisji Zdrowia 
może stanowić forum dla takich dyskusji, jednak zaapelował też o indywidualne spotkania 
celem wymiany poglądów.  
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Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna dodała, że Izba ma przedstawicieli w poszczególnych domach pomocy, na terenie 
Izby odbywają się co miesiąc spotkania przedstawicieli.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o perspektywy wzrostu wynagrodzeń w domach 
pomocy w 2017 roku.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że bardzo  by tego chciała. Niestety obowiązujący limit środków 
jest dość wymagający i MOPS będzie poszukiwał oszczędności w innych kategoriach 
wydatków np. na energię elektryczna itp.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że jego zdaniem nie jest to dobra droga, gdyż nie 
ma już na czym oszczędzać. Dodał, że np. zmniejszenie liczby portierów skutkuje tym, że 
pielęgniarka wykonuje dodatkowe czynności.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka dodała, że pierwszy budżet dla dps wynosił 69 mln zł, propozycja MOPS do 
projektu na 2017 rok wynosi 76 mln zł. Środki ok. 3 mln przeznaczony  na podwyżki, choć 
niewielkie przekładają się też na wzrost wydatków w kolejnych latach.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki powiedział, że dotarły do niego opinie, że jedzenie nie jest 
smaczne i są małe porcje, czy takie głosy dotarły też do dyrektora placówki.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że obowiązują normy 
żywieniowe i jadłospis opracowuje dietetyk. Odbywają się spotkania dietetyka i mieszkańców 
w sprawie żywienia w domu.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy firma zewnętrzna sprawdza się w kwestii żywienia 
w domu, czy nie lepiej gdyby byli to własni pracownicy.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że formuła własnych 
pracowników jest dużo droższa – 18 zł, a nie 14zł za osobę.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka dodała, że 70% kosztów domu pomocy to wynagrodzenia i firma zewnętrzna, to 
duże oszczędności.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki dodał, że ważne jest, aby dps-ów nie traktować jako tylko 
wydatku dla Miasta, szczególnie kiedy chodzi o starzejące się społeczeństwo.  



 11

Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że oczywiście są granice 
oszczędzania, co nie znaczy że nie trzeba oszczędzać. Na podstawowe zadania  
i wynagrodzenia pracowników środki powinny być.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał w ilu domach są własni pracownicy kuchni.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że są takie. Dodała, że jest zwolennikiem firm zewnętrznych, 
żywienie to kategoria którą bardzo łatwo skontrolować. Kiedy jest ono niedobre to 
natychmiast są skargi do MOPS.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o liczbę mieszkańców domu tzw. leżących i czy  
w każdym pokoju są przyzywacze i czy każdy leżący może z nich skorzystać.  
 
 
Dyrektor DPS p. Beata Wendt-Biernacka odpowiedziała, że takich mieszkańców jest 5  
i wszystkie pokoje wyposażone są w przyzywacze. Dodatkowo system alarmowy, 
przeciwpożarowy. Na jednym piętrze jest też przycisk, który można wyjąć, są też przyciski 
radiowe.  
 
 
Radny p. Radosław Marzec zasugerował zastosowanie takiego rozwiązania jak  
w szpitalach, kiedy przyciski są na kablach.  
 
 
Na tym dyskusję zakończono.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto 
Łódź – druk nr 311/2016. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, jak kształtuje się wysokość opłaty  
w Łodzi na tle innych miast. Jaka to jest różnica w kwocie.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że opłaty za miejskie żłobki w Łodzi to 185 zł miesięcznie opłaty stałej, do 
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tego dochodzą koszty za wyżywienie – do 5 zł dziennie za dziecko. Opłaty za żywienie nie są 
ustalane centralnie. Jeśli chodzi o miasta w Polsce, w Łodzi jest najtaniej np. Poznań  
– to 405 zł opłaty stałej, Bydgoszcz – 399 zł, Gdańsk – 390 zł,  Warszawa – 374 zł. Sposoby 
naliczania są bardzo różne, w części odnosi się ono do przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce za poprzedni rok, w części odnosi się do stawki godzinowej - zakładając 210 
godz. - stąd 399 zł. W Pabianicach to 278 zł opłaty stałej. Przed łodzią są jeszcze Toruń, 
Rzeszów, Białystok, Koszalin, Kraków, Lublin. W Łodzi będzie opłata podniesiona do 240 zł, 
nie wiadomo jak będzie się ona kształtować w innych miastach w przyszłym roku. 
Podkreśliła, że jakość opieki w żłobkach miejskich jest wyższa niż w żłobkach prywatnych 
dzięki m.in. wieloletniej współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, która zaczęła się pod 
szyldem „Towarzyszenie dziecku w rozwoju” – czyli przekształcenie systemu opieki nad 
dzieckiem – nie dziecko mieć ale z dzieckiem być nie tylko w sensie opieki w żłobku ale też 
podejścia rodzica do dziecka.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o koszt utrzymania w przeliczeniu na 
dziecko.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że w Miejskim Zespole Żłobków jest 2025 miejsc kalkulacyjnych.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powiedział, że wysokość pobieranej opłaty 
odbija się na infrastrukturze, zapytał dlaczego tak późno podejmowane są takie działania. 
Jego zdaniem rodzic poniósłby wyższą opłatę przy lepszej infrastrukturze żłobka. Niestety 
niektóre placówki z zewnątrz wyglądają bardzo źle. Wewnątrz jest zupełnie inaczej.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że o poziomie opłat decyduje Rada Miejska. Zabezpieczane co roku środki 
zapewniają sprawne funkcjonowanie i spełnienie standardów, w żłobkach obowiązują 
coroczne kontrole wewnętrzne. Infrastruktura wewnętrzna spełnia wymogi. Wkład rodziców 
do całego funkcjonowania żłobków, to aktualnie 23% - włącznie z żywieniem. Po 
proponowanej podwyżce będzie to 26%.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o konkurs na środki unijne dla 
żłobków na poprawę infrastruktury.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że warunkiem było tworzenie nowych miejsc, a ze względu na infrastrukturę 
nie można takich miejsc utworzyć.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o przeznaczenie środków ze 
zwiększonej opłaty.  
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że na ogrzewanie i energię.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o wysokość wynagrodzeń 
pracowników żłobków miejskich.  
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi p. Agnieszka 
Kałużna podziękowała z współpracę z Miejskim Zespołem Żłobków w kwestii odbywania 
staży podyplomowe przez pielęgniarki.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała: 
- opiekun/starszy opiekun 2 447 brutto 
- młodszy opiekun 2 300 brutto 
- pracownik kuchni 2 193 brutto 
- pielęgniarka 2 786 brutto 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o średnie wynagrodzenie  
w innych miastach.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała: 
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łodzi za lipiec 2016 roku – 3 878 zł 
- w Poznaniu, który ma najwyższą stawkę opłaty stałej za żłobek – 3 921 zł 
- w Bydgoszczy odpłatność za żłobek 399 zł – 3 611 zł 
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy uzyskana kwota ok. 800 tys. zł może być 
przeznaczona na wzrost wynagrodzeń pracowników.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że nie, tylko na potrzeby dotyczące opłat za ogrzewanie i energię.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki dodał, że rok temu, czy dwa lata temu w projekcie budżetu na 
inwestycje w MZŻ zaplanowano „0” zł. Nie wiadomo jaki będzie plan na rok przyszły.  
 
 
Zastępca Dyrektora w Miejskim Zespole Żłobków p. Jacek Siekierski odpowiedział, że  
w tym roku w planie początkowym nie było środków na zadania inwestycyjne, w trakcie roku 
wygospodarowano środki w wys. 167 tys. zł i z tej kwoty utworzono zadanie inwestycyjne – 
poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków, realizacja zleceń ochrony 
przeciwpożarowej.  
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Radny p. Tomasz Głowacki dodał, że jest to kolejny niedofinansowany obszar. Dodał, że 
szukanie dodatkowych środków w kieszeni rodziców, kiedy miliony przekazywane są na 
inwestycje drogowe rodzi wątpliwości.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał o informację o dochodach rodziców, czy wiadomo którzy 
rodzice są na zasiłkach MOPS.  
 
 
Miejski Zespół Żłobków p. Anna Rudyk odpowiedziała, że jeśli sytuacja finansowa rodzica 
jest trudna, rozmawia on z kierownikiem żłobka i następnie korzysta z pomocy MOPS, który 
pokrywa koszty żywienia dziecka.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał ile jest sytuacji, że pieniądze „wychodzą” z MOPS i wracają do 
„Miasta”.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że MZŻ wystawia notę obciążającą za żywienie, jeden posiłek 
dzienni finansowany jest z środków ministerialnych, pozostałe finansuje MOPS.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał jaką część populacji stanowi o 5 tys. dzieci korzystających ze 
żłobków miejskich. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że 5 tys. to jeden rocznik. Oznacza to, że ok. 13% populacji korzysta ze 
żłobków.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał o opiekunów dziennych.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że tacy są i rejestrują się w wydziale, ale nie jest to forma opieki finansowana 
przez Miasto. MZŻ zabezpiecza potrzeby, miejsce w przeciągu dwóch tygodni się zawsze 
znajdzie.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o liczbę dzieci pod opieką żłobków prywatnych.  
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że niepublicznych żłobków jest 21, tam pod opieką pozostaje znacznie 
mniejsza liczba dzieci.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez 
wydział zestawienia kosztu bazowego ulokowania dziecka względem średnich wynagrodzeń 
dla danego województwa.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, nie wydała opinii do projekt uchwały.  
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. „Rodzina w Centrum”  
– druk nr 314/2016. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o kwotę dofinansowania  
i wkładu własnego. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że wkład własny w poszczególnych latach to: 
- 2016 rok, 91 500 zł 
- 2017 rok, 306 000 zł 
- 2018 rok, 177 000 zł 
Udział środków unijnych to: 
- 2016 rok, 443 827 zł 
- 2017 rok, 1 473 058 
- 2018 rok, 829 139 zł 
Całkowita wartość projektu – 3 320 524 zł.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał o wskaźniki wymienione w programie.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że wskaźniki np. dotyczą rejestracji w urzędzie pracy ale to nie jest 
żaden wskaźnik. Wyraziła opinię, że wskaźnikiem jest uratowanie rodziny z opieką kuratora. 
Każdy projekt realizowany z środków Unii Europejskiej musi dawać gwarancję realizacji 
określonych wskaźników.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
- informacja Powiatu Łódzkiego Wschodniego o zmianie godzin pracy Apteki Magiczna  
w Łodzi przy ul. 11 Listopada – przekazano zgodnie z właściwością do Wydziału Zdrowia  
i Spraw Społecznych  
 
 
- zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej na Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego Roku 2016  
w dn. 18 listopada br. - Teatr im. S. Jaracza 
 
 
- informacja o kolejnym spotkaniu – 15 listopada 2016, godz. 12.00, sala konferencyjna UMŁ 
ul. Piotrkowska 153 - Zespołu ds. wypracowania zasad zasiedlania i funkcjonowania domu 
wielopokoleniowego w Łodzi (zarządzenie Nr 3735/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z 8 
czerwca 2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw j.w) 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zaproponował kolejne wyjazdowe 
posiedzenie w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przy ul Przybyszewskiego celem 
dalszej dyskusji m.in. o sytuacji pielęgniarek w domach pomocy społecznej. 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono. 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 


