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Protokół nr 46/III/2017 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 15 marca 2017 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 45/III/2017 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
– Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny w Łodzi na lata 2015-2017 
za rok 2016 – druk nr 61/2017. 

3. 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: 
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1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 64/2017. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 45/III/2017 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
– Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny w Łodzi na lata 2015-2017 
za rok 2016 – druk nr 61/2017.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 64/2017. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski 
 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 45/III/2017 posiedzenia Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
– Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny w Łodzi na lata 2015-2017 za rok 
2016 – druk nr 61/2017.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła sprawozdanie.  
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o koszt realizacji programu.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że na program przeznaczono 7 780 830 zł i środki te zostały wykorzystane  
w 100%.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o efekty wynikające z realizacji 
programu, jak są one mierzone.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że około 12% rodzin objętych programem usamodzielniło się. Najdłuższa praca 
asystenta rodziny z rodziną tego wymagającą trwa 18 miesięcy. Asystent rodziny pracuje  
z rodziną, której dziecko jest już umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej bądź 
rodzinie zastępczej, ewentualnie powróciło do rodziny biologicznej. Pomocą asystenta 
rodziny zostało objętych 531 rodzin, z czego 12% czyli 60 rodzin usamodzielniło się.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 64/2017. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy kwota środków na realizację programu w 2017 roku 
zwiększyła się.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że w 2016 roku limit środków wynosił 14 911 156 zł, a w 2017 
roku 14 961 850 zł.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o środki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej 
decyzją prezesa PFRON. Czy środki są takie same, jak w ubiegłym roku.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że są to takie same kwoty – kwota dofinansowania jednego 
uczestnika to 1481,12 zł i składa się na nią kwota gwarantowana przez PFRON w wys.  
1333 zł, do tego dochodzi udział z środków Miasta  wys. 148,12 zł.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy te kwoty zabezpieczają potrzeby warsztatów terapii 
zajęciowej.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że kwoty środków przeznaczonych na warsztaty uległy zwiększeniu 
w 2015 roku o około 100 zł. Warsztaty terapii zajęciowej to niewielkie placówki i ich 
kameralny charakter gwarantuje powodzenie ich działania. Kwoty zabezpieczają prowadzenie 
warsztatów ale wymagają też oszczędnego gospodarowania.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka dodał, że nie powiedziano tu  
o bardzo ważnej sprawie czyli o pozytywnej opinii do projektu wydanej przez Miejską 
Społeczną Radę Osób Niepełnosprawnych.  
 
 
Ad. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że kolejne stacjonarne posiedzenie Komisji odbędzie się 
jeszcze w marcu, następnie w kwietniu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


