DPr-BRM-II.0012.6.3.2015
Protokół nr 5/II/2015
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 lutego 2015 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji
obecnych
nieobecnych

- 12 radnych
- 12 radnych
- 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 4/I/2015 posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015 rok.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2015 – druk nr 4/2015 wraz
z autopoprawką.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum
Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk nr 13/2015.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku
rodzinnego – druk nr 14/2015.

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zatwierdzenia projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach
Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 – druk nr 24/2015.
7. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru nad działającymi na terenie miasta Łodzi
żłobkami i klubami dziecięcymi wpisanymi do rejestru prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Łodzi za okres od dnia 26.04.2013 do dnia 31.12.2014
– druk nr 25/2015.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony
Aneksem nr 1 oraz Aneksem nr 2.
Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady
Seniorów – druk BRM nr 1/2015 wraz z autopoprawką.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk BRM nr 31/2015.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi- druk nr 35/2015.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia
– druk nr 36/2015.

Porządek obrad po zmianach:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady
Seniorów – druk BRM nr 1/2015 wraz z autopoprawką.
2. Przyjęcie protokołu nr 4/I/2015 posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk BRM nr 31/2015.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2015 – druk nr 4/2015 wraz
z autopoprawką.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum
Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk nr 13/2015.
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7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku
rodzinnego – druk nr 14/2015.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zatwierdzenia projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach
Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 – druk nr 24/2015.
9. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru nad działającymi na terenie miasta Łodzi
żłobkami i klubami dziecięcymi wpisanymi do rejestru prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Łodzi za okres od dnia 26.04.2013 do dnia 31.12.2014
– druk nr 25/2015.
10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi- druk nr 35/2015.
11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia
– druk nr 36/2015.
12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku dzisiejszego posiedzenia.
W wyniku głosowania, Komisja 7 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 powołania Miejskiej Rady
Seniorów – druk BRM nr 1/2015 wraz z autopoprawką.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak omówiła
projekt uchwały oraz autopoprawkę wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o uzasadnienie zawarcia w uchwale
granicy wieku 60+.
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak wyjaśniła, że
wszystkie dokumenty dotyczące polityki senioralnej zawierają taką właśnie granicę wieku.
W ustawie natomiast granica wieku nie jest wskazana i stąd dowolność dla gminnych rad
seniorów w określeniu wieku, po dostosowaniu go do dokumentów już obowiązujących.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy
Międzypokoleniowej p. Magdalena Poulain wyjaśniła, że wiek 60+ nie jest określony
w ustawie ale wszystkie dokumenty, w tym również ministerialne i programy kierowane do
seniorów określają granicę wieku 60+. Stąd KDO wyszedł z założenia, że przy takiej granicy
wieku należy pozostać. KDO skupia obecnie 14 organizacji pozarządowych i przedstawiciele
tych organizacji oraz dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ poczynili takie
uzgodnienie podczas kilku spotkań i dyskusji poświęconych omawianemu projektowi
uchwały.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o komisje tematyczne w radzie
seniorów, czy będą one narzucone, czy będą one zależały od decyzji rady seniorów.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak
odpowiedziała, że decyzja w tej sprawie pozostawiona zostanie radzie seniorów. Dodała, że
cały projekt uchwały polega na aktywizowaniu łódzkich seniorów i oni najlepiej będą
wiedzieli jakie zespoły tematyczne powołać i to zostanie zapisane w regulaminie.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zwrócił uwagę na §4 ust. 7 autoporawki,
gdzie zapisano - „w przypadku, gdy liczba zgłoszonych podmiotów nie przekroczy 150,
Prezydent zarządza, że wszystkie te podmioty będą reprezentowane na Walnym Zebraniu”.
Wyjaśnił, że konsultował treść autopoprawki z różnymi środowiskami i zacytowane zdanie
może być o tyle niefortunne, iż zgłosić może się więcej organizacji i nie będą one
uczestniczyć w Walnym Zebraniu, a przecież chodzi o pełną aktywizację środowiska.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak wyjaśniła, że
taki zapis zaproponowała Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Łodzi. Jeśli chodzi o przyjętą
liczbę podmiotów, to urzędnicy określili, iż może być ich ok. 140. Stąd przyjęto liczbę 150,
czyli wyższą niż liczba istniejących już podmiotów.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że taki zapis to tworzenie
sztucznego limitu. Powtórzył o zagrożeniu i wystąpieniu sytuacji, kiedy powstaną dodatkowe
organizacje i będzie ich więcej, niż to określono w projekcie. Dodał, że skoro organizacji
takich jest mniej niż 150, to warto nie określać ich limitu.
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak odpowiadając
powtórzyła, że w tej kwestii przychyliła się do propozycji Komisji Statutowej, aby taki zapis
umieścić w autopoprawce. I taki zapis Komisja Statutowa przegłosowała zobowiązując tym
samym do zawarcia ww. zapisu w treści autopoprawki.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o §4 ust 1 o brzmieniu „Rada wybierana jest spośród
osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,
w szczególności organizacji pozarządowych bez podmiotów prowadzących uniwersytety
trzeciego wieku.” Powiedział, że rada osiedla działa na rzecz wszystkich mieszkańców
danego osiedla i czy bez dodatkowych uzasadnień rada osiedla może zgłosić swojego
kandydata do rady seniorów.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak wyjaśniła, że
zapis ten pochodzi z ustawy, z art. 5c, który dokładnie określa powoływanie gminnych rad
seniorów. Ustawodawca określił również, że rady osiedli mogą powoływać własne rady
seniorów. Zaapelowała, by radni obligowali urzędników do zmian statutów rad osiedli, aby
mogły powoływać swoje rady seniorów.

Radny p. Tomasz Głowacki dopytał, czy do momentu powstania zmian w statutach rad
osiedli mogą one bez dodatkowych uzasadnień zgłaszać swoich kandydatów.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak
odpowiedziała, że kiedy rada osiedla działa na rzecz osób starszych, to oczywiście tak.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, jakie uwagi do projektu uchwały
zgłaszał Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata
odpowiedziała, że wszystkie uwagi Wydziału Zdrowia
w autopoprawce.

Niewiadomska-Cudak
uwzględnione zostały

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wyjaśniła, że uwagi wydziału dotyczyły przejrzystości procedury wyboru rady seniorów
i większość uwag została uwzględniona. Najważniejsza uwaga dotyczyła ograniczenia liczby
podmiotów, które mogą brać udział w Walnym Zebraniu. Być może limit ten nie będzie
przekroczony ale uzasadnienie dlaczego wynosi on właśnie tyle - będzie dość trudne.
Następnie zwróciła uwagę, że zapewne wprowadzono poprawki, ale nie usunięto poprzednich
zapisów i z tego powodu §4 pkt 8 nie jest spójny z resztą zapisów. Jest on zbędny, gdyż
zagadnienia których dotyczy zawarte są w §4 pkt 3, §6 pkt 1. Zaproponowała wykreślenie pkt
8 z §4.
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak
odpowiedziała, że być może była to poprawka Komisji Statutowej i została ona
przegłosowana. Zostanie to sprawdzone. Jak dotąd Komisja Statutowa zaopiniowała projekt
uchwały i autopoprawkę pozytywnie. Jeśli będzie wola Komisji Statutowej, aby dokonać
skreślenia ww. zapisu, to tak będzie.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz
z autopoprawką.

W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawką.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr 4/I/2015 posiedzenia Komisji.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.

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

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk BRM nr 31/2015.

Wydział Budżetu p. Marzena Hensel omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy nie można było wprowadzić
tej kwoty do budżetu miasta podczas sesji budżetowej.

Wydział Budżetu p. Marzena Hensel wyjaśniła, że kwota dotyczy środków
niewykorzystanych w 2014 roku. Do końca roku następuje ich wydatkowanie, a rozliczenie
upływa do końca stycznia roku następnego.
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek przedstawił radnym projekt planu pracy
Komisji. Wyjaśnił, że zgłoszono jedną dodatkową propozycje do planu pracy i została ona
uwzględniona.

Plan Pracy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zaproponował włączyć do dokumentu
punkt dotyczący walki z dopalaczami.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyjaśnił, że takie zagadnienia
pozostają we właściwości Komisji Ładu Społeczno-Prawnego. Dla Komisji Zdrowia
ważniejsze jest, aby Miasto było przygotowane do leczenia osób zażywających dopalacze.
Zwrócił też uwagę, że w szpitalach miejskich brak jest oddziałów toksykologii.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyraził opinię, że Komisja Zdrowia może
zająć się tym problemem, jako zjawiskiem zdrowotnym i społecznym, i zaproponował
umieszczenie w planie pracy punktu - rozpatrywanie spraw związanych z funkcjonowaniem
dopalaczy, jako zjawiska społecznego i zdrowotnego.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy.

W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy.

Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2015 – druk nr 4/2015 wraz
z autopoprawką.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz
z autopoprawką.

W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum
Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk nr 13/2015.
p.o Zastępcy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Katarzyna Ciepłucha
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

W wyniku głosowania, Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku
rodzinnego – druk nr 14/2015.
p.o Zastępcy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Katarzyna Ciepłucha
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy w związku z tym projektem
uchwały zmieniają się kwoty zasiłków rodzinnych.

p.o Zastępcy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Katarzyna Ciepłucha
odpowiedziała, że nie. Niniejszy projekt dotyczy przyjęcia tekstu jednolitego.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

W wyniku głosowania, Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zatwierdzenia projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach
Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 – druk nr 24/2015.
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner omówiła
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy projekt dotyczy aplikowania
przez MOPS o określoną kwotę, w wyniku czego przyznana została kwota wyższa i stąd
możliwość przedłużenia działania programu.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner wyjaśniła,
że program wstępnie miał zakończyć się w lutym br. Przez instytucję wdrażającą został
przedłużony do czerwca br. i MOPS może z tego skorzystać.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o procentowy udział
wynagrodzeń pracowników w tym programie.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że jest ono bardzo różne, wkład własny do projektu wynosi 10,5%.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że program dotyczy 40
mln zł. Zapytał ile z tej kwoty pochłonęły wynagrodzenia.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że informację w tej sprawie przygotuje na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy wynagrodzenia te stanowią
dodatek do wynagrodzenia zasadniczego, bądź stanowią wynagrodzenie całkowite dla
stanowisk utworzonych na rzecz programu.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że tak, a w niektórych przypadkach dotyczą refundacji wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

W wyniku głosowania, Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 9. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru nad działającymi na terenie miasta Łodzi
żłobkami i klubami dziecięcymi wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta
Miasta
Łodzi
za
okres
od
dnia
26.04.2013
do
dnia
31.12.2014
– druk nr 25/2015.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek poprosił o wyjaśnienie przyjętego okresu
sprawozdawczego.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wyjaśniła, że obowiązek kontroli, co najmniej raz w roku, wynika z przyjętej w 2012 roku
uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadzoru i kontroli nad żłobkami. Pierwsze sprawozdanie
prezentowane było w 2013 roku, a pierwsze kontrole przeprowadzane były w roku 2012.
Obecne sprawozdanie obejmuje kolejny okres czasu od sprawozdania poprzedniego. Przyjęty
okres sprawozdawczy wynika z woli uregulowania okresów sprawozdawczych
i przyjmowania w kolejnych latach sprawozdań rocznych.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy przeprowadzone
kontrole zawierają negatywną opinię nt. żłobka na ul. Chrobrego.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Magdalena Tomasik odpowiedziała, że nie
przeprowadzała kontroli w tej placówce i szczegółowa informacja w sprawie tej placówki
zostanie dla radnych przygotowana.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy kontrole potwierdziły, że
opiekunom zlecane są dodatkowe zadania, takie jak np. kładzenie gładzi w pomieszczeniach
i wykonywanie prac naprawczych. Takie informacje zostały radnemu przedstawione podczas
dyżuru radnego.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wyjaśniła, że sprawozdanie i kontrole dotyczą standardów opieki nad dziećmi. Zapewniła, że
będzie rozmawiała z dyrektorem Miejskiego Zespołu Żłobków na temat zgłoszony przez
radnego.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski poprosił o informację na piśmie
w sprawie zakresu obowiązków pracowników żłobków.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
zapewniła, że taka informacja zostanie sporządzona.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała czy nieprawidłowości w placówkach
niepublicznych pojawiają się cyklicznie, czy pojawiają się nowe nieprawidłowości.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Magdalena Tomasik wyjaśniła, że
nieprawidłowości wykryte w latach poprzednich są naprawiane i niekiedy pojawiają się nowe
ale nie jest to nagminne. Jednostki stosują się do wystąpień pokontrolnych.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała czy wydział nie rozważał częstszych
kontroli w placówkach niepublicznych, gdyż zgodnie ze sprawozdaniem w nich częściej
występują nieprawidłowości.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że wydział przeprowadza kontrole sprawdzające usunięcie wykrytych
nieprawidłowości. Wyjaśniła, że nieprawidłowości o których mowa nie są takimi, które
zagrażają bezpieczeństwu ale raczej są to formalne uchybienia, których często osoby
prowadzące np. kluby dziecięce nie maja świadomości. Kontrole służą więc dopełnieniu
wymogów formalnych obowiązujących placówki.
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Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała czy wydział kontroluje zastosowanie się
do wystąpień pokontrolnych, czy opiera się na pisemnych wyjaśnieniach.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Magdalena Tomasik wyjaśniła, że przy
kolejnych kontrolach wydział sprawdza, czy usunięto nieprawidłowości zgodnie
z przedstawioną wydziałowi informacją.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy liczba miejsc w żłobkach
zapewnia zabezpieczenie potrzeb w tym względzie.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że w żłobkach miejskich jest 2025 miejsc. Miejsca są dostępne. Poza tym
placówki niepubliczne (kluby dziecięce – 8 szt.) oferują 137 miejsc – wg. stanu na 31 grudnia
2014 roku.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy osoby kontrolujące żłobki
kontrolują również miejskie placówki lecznicze.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że tak. W wydziale zatrudnionych jest trzech kontrolerów.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy możliwe jest, aby kontrole
dokonywane były częściej. Sprawozdawanie roczne poskutkuje tym, że przez cały rok radni
nie będą mieli wiedzy na temat sytuacji w placówkach, a są to placówki miejskie
i Miasto powinno mieć nad nimi większy nadzór. Jednocześnie zapytał czy wydział będzie na
tyle wydolny, aby sprostać częstszym kontrolom.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że plan kontroli na 2015 rok został już przygotowany. Możliwe będzie
częstsze raportowanie sytuacji w żłobkach ale nie będzie ono dotyczyło wszystkich placówek.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy w tym roku przeprowadzono już
kontrole placówek miejskich.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Magdalena Tomasik odpowiedziała, że w tym
roku przeprowadzono kontrolę czterech placówek niepublicznych – trzech żłobków i jednego
klubu dziecięcego.
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy obowiązują instrumenty prawne
umożliwiające zamkniecie placówki, kiedy notorycznie nie wypełnia ona zaleceń
pokontrolnych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Magdalena Tomasik odpowiedziała, że w takich
sytuacjach placówka zostaje wykreślona z rejestru.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy dostępna jest baza danych
dotycząca wolnych miejsc w żłobkach, czy rodzice muszą szukać wolnych miejsc na własną
rękę.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że źródłem informacji jest strona internetowa Miejskiego Zespołu Żłobków.
Zespół nie prowadzi elektronicznego naboru. Dokumenty należy złożyć do wybranego
żłobka, następnie jest to weryfikowane i w razie braku miejsc w tej placówce rodzicom
proponuje się inną lokalizację.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o obecną liczbę wolnych miejsc
w żłobkach.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że udzieli tej informacji po zasięgnięciu wiedzy w MZŻ.

Ad. 10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi- druk nr 35/2015.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Radni zgłosili, że jeszcze tego druku nie otrzymali i w związku z tym nie mogli zapoznać się
z jego treścią.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.

W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zdjęcie z porządku
niniejszego projektu uchwały.
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Ad. 11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia
– druk nr 36/2015.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Radni zgłosili, że jeszcze tego druku nie otrzymali i w związku z tym nie mogli zapoznać się
z jego treścią.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.

W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zdjęcie z porządku
projektu uchwały.

Ad. 12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że w tym punkcie odbędzie się dyskusja na temat
wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z pismem, jakie związki
zawodowe działające w MOPS przekazały do Komisji. Na wstępie przekazał głos
przedstawicielom związków zawodowych, aby przedstawili zgłaszany Komisji problem.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura wyjaśniła, że zgłaszany problem dotyczy wyrównania poziomu
wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2011 roku 287 zł
brutto na 1 etat otrzymali pracownicy socjalni, w 2012 roku 100 zł brutto terenowi
pracownicy socjalni, a 150 zł brutto pozostali pracownicy MOPS, w 2014 roku 380 zł brutto
średnio na 1 etat dla terenowych pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej, 209 zł brutto średnio na 1 etat dla pozostałych pracowników MOPS.
Sumując ww. podwyżki od 2011 do 2014 roku – różnica w wynagrodzeniach pomiędzy
terenowymi pracownikami socjalnymi i obecnie koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej
wynosi 400 zł. Sprawa nierównego traktowania była już kilkakrotnie sygnalizowana w 2014
roku, była również dyskutowana podczas posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki
Społecznej. Od czerwca 2014 roku związki zawodowe pozostają w tej sprawie sporze
zbiorowym. Podkreśliła, że nie może być tak, że w MOPS gdzie zatrudnionych jest
blisko1000 osób – 336 pracowników traktowano w sposób szczególny, a 502 osoby
traktowano jako pracowników drugiej kategorii. Tak nierówne traktowanie pracowników nie
sprzyja również dobrej atmosferze pracy. Wyraziła nadzieję, że przy pomocy radnych obecnej
kadencji uda się tę sytuację zakończyć. Na tym zakończyła wypowiedź.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie radnym,
jakie grupy zawodowe pracowników funkcjonują w MOPS oraz przedstawienie kwot
podwyżek z podziałem na poszczególne grupy.
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Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura powiedziała, że w potocznym rozumieniu pomoc społeczną dzieli się na
otwarta i zamkniętą. Pomoc społeczna zamknięta, to domy pomocy społecznej, a pomoc
otwarta to pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (336 osób).
Pozostali pracownicy to dział obsługi świadczeń, administracja, informatycy, asystenci,
pedagodzy, psycholodzy, pracownicy płac, nadzór, domy dziennego pobytu (502 etaty).
Pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej otrzymali łącznie 767 zł
brutto, pozostali pracownicy 359 zł brutto. Różnica w wynagrodzeniach wynosi 408 zł brutto
– dotyczy okresu trzech lat tj. od 2011 r. do 2014 r.

Przewodnicząca Sekcji Regionalnej Pracowników Domów Pomocy Społecznej NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” Ziemi Łódzkiej p. Maria Tokarska dodała, że pomoc społeczna to nie
tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ale również domy pomocy i inne placówki, które
MOPS podlegają. W placówkach tych jest 1200 etatów. Wyraziła opinię, że chciałaby takiego
traktowania jak inni, którzy otrzymali 209 zł na 1 etat. Pracownicy domów pomocy zostali
potraktowani nawet nie jak pracownicy „drugiego gatunku” ale poza gatunkiem. Pracownicy
ci otrzymali podwyżkę w wys. 90 zł brutto. W latach poprzednich podwyżek nie było.
W związku z tym przewodnicząca zwróciła się na piśmie do prezydenta nadzorującego
pomoc społeczną, obecnie oczekuje na odpowiedź – jak dotąd uzyskała odpowiedź, że budżet
nie został uchwalony. Różnice, które powstały dzięki władzom miasta i radnym poprzedniej
kadencji bardzo poróżniły pracowników i wyraziła nadzieję, że w tym roku różnice te zostaną
wyrównane. Pracownicy domów pomocy społecznej w 2014 roku przez 12 miesięcy
skorzystali 1080 zł. Pozostali pracownicy MOPS - 2508 zł, a pracownicy socjalni 4560 zł.
Pracownicy domów pomocy społecznej są stratni w porównaniu do innych pracowników
o 1500 zł i ponad 3 000 zł w zależności od grupy zawodowej. Pracownicy domów pomocy
społecznej nie są pracownikami gorszymi, pracują z poświęceniem 24 godziny na dobę.
Zaapelowała o wyrozumiałość i wyrównanie płac pracowników domów pomocy do poziomu
płac pracowników MOPS.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o informację ze strony
władz miasta i dyrektora MOPS, czy w MOPS prowadzone są prace zmierzające do
wyrównania płac. Dodał, że w poprzedniej kadencji podczas dyskusji nt. wynagrodzeń
w MOPS związki zawodowe przyznały, iż płace wzrosły ale zwróciły uwagę na jednoczesne
zmniejszenie wysokości premii dla pracowników, co w efekcie zniwelowało przyznany
wzrost wynagrodzeń.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura odpowiedziała, że regulamin MOPS zawiera zapis o wysokości premii
obligatoryjnej nie mniejszej niż 10%, premia uznaniowa może wynosić więcej.

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych p. Sylwester Tonderys zgodził się, że
podwyżki zniwelowało obniżenie premii, a pracownicy socjalni w 2014 roku otrzymywali
przeciętnie miesięcznie 12% premii i była to jedna z najniżej premiowanych grup. Pozostałe
nisko premiowane grupy pracowników, to zatrudnieni w wydziałach pracy środowiskowej i w
domach dziennego pobytu. Jeśli chodzi o nierówne wynagradzanie, to znaczne kominy
płacowe występują w MOPS przy ul. Piotrkowskiej 149/147, gdzie premie dochodzą do 30%
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miesięcznie. Są to dane od dyrektora MOPS. Podkreślił, że związek branżowy, którego jest
członkiem nie mógł występować w imieniu pozostałych grup zawodowych, a podwyżki
o których była mowa zostały wypłacone po dwóch strajkach ostrzegawczych pracowników
socjalnych, trzech manifestacjach, kilku wizytach na sesji Rady Miejskiej. Podkreślił wagę
tych skutecznych działań i życzył tego samego pozostałym związkowcom.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek ponowił prośbę o informację nt. prac
zmierzających do wyrównania płac w MOPS.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski powiedział, że
prace takie trwają, MOPS analizuje możliwe rozwiązania i analizuje sytuację wszystkich
pracowników – ok. 2000 osób, a nie poszczególne grupy zawodowe. Wstępne analizy
wskazują, że aby wyrównać wynagrodzenia pracowników MOPS potrzeba około 5-6 lat i 40
mln zł na fundusz wynagrodzeń. Prowadzone są również mediacje z przedstawicielami
związków zawodowych i wypracowane rozwiązania są im przekazywane.
Poszukuje się rozwiązań, które pozwolą, aby w pierwszych latach wyrównać płace grupom
zawodowym najmniej zarabiającym tj. zatrudnionym w domach pomocy społecznej i domach
dziecka, a wyrównanie to stanowiłoby wyższą kwotę niż dla pozostałych pracowników.
Dokładna analiza sytuacji powinna zostać zakończona w przeciągu około dwóch miesięcy.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o niezwłoczne
przekazywanie informacji w tej sprawie radnym, członkom Komisji. Zapytał w jakim czasie
będą wprowadzane ustalone rozwiązania.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski odpowiedział, że
budżet miasta na rok 2015 jest już zamknięty więc prowadzone analizy dotyczą roku 2016.
W tym roku możliwe jest zaplanowanie pewnych kwot, aby zostały one zapisane w budżecie
na rok 2016. Odniósł się do poruszonego problemu wysokości premii i odpowiedział, że ze
strony dyrektora MOPS i władz Miasta padła propozycja połączenia premii
z wynagrodzeniem zasadniczym. Zmianie ulegnie regulamin wynagradzania, zlikwidowane
zostaną premie regulaminowe do 10%, będzie ona uśredniona wg. wstępnych analiz do
wysokości 14% i o tyle podniesiona zostanie pensja zasadnicza wszystkich pracowników.
Dodał, że trwają też ustalenia, aby w roku 2015 przekazać jednorazową kwotę dla domów
pomocy społecznej w postaci podwyżki lub premii, aby zrekompensować różnice
w wynagradzaniu dla pracowników najmniej zarabiających. Uprzednio należy znaleźć środki
na ten cel w tegorocznym budżecie.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy działanie to obejmie cały rok,
czy będzie podzielone na miesiące itp.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że tradycją lat poprzednich dodatkowe środki dla domów pomocy społecznej
wygospodarowane z budżetu miasta to kwota ok. 500 tys. zł. Kiedy uda się pozyskać środki
z budżetu miasta będą one przekazane w formie jednorazowych wypłat, premii lub nagród –
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zgodnie z ustaleniem poczynionym wspólnie ze związkami zawodowymi działającymi
w domach pomocy społecznej. Następnie przedstawiła strukturę pomocy społecznej w Łodzi
na którą składają się pracownicy socjalni (ponad 300 osób), pozostali pracownicy MOPS
(pracownicy administracyjni, pracownicy domów dziennego pobytu – ok. 920 osób), grupa
pracowników jednostek nadzorowanych przez MOPS – domy pomocy społecznej i placówki
opiekuńczo-wychowawcze.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura odnosząc się do wypowiedzi p. S. Granatowskiego powiedziała, że dla
wyrównania wynagrodzeń 502 pracowników pomocy społecznej wystarczy kwota w wys.
ok. 1 mln zł.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski odpowiedział, że
omawiane sprawy są tematem prowadzonych pomiędzy związkami zawodowymi
a pracodawcą mediacji i wyraził przypuszczenie, że z tego powodu nie powinno się tych
spraw omawiać podczas posiedzenia.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek przyznał, że podczas trwania mediacji nie
powinno się tych spraw omawiać ale z punktu widzenia Komisji ważne jest, aby opieka
społeczna w Łodzi funkcjonowała prawidłowo, co ma związek z wynagrodzeniami. Dodał, że
z punktu widzenia władz miasta perspektywa proponowanych rozwiązań jest wieloletnia ale
dla pracowników ważne jest, aby była ona jak najkrótsza. Wskazana kwota różnicy
w wynagrodzeniach wynosi 400 zł i dotyczy pracowników w jednym zakładzie pracy. Zapytał
kiedy radni otrzymają informację nt. wypracowanych w tej sprawie rozwiązań.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski odpowiedział, że
informacje będą przekazywane radnym na bieżąco. Zapewnił, że korzyści z planowanych
zmian będą odczuwane co roku, gdyż planuje się, by co roku dana grupa zawodowa odczuła
korzyść finansową.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, co będzie stanowiło punkt
odniesienia dla planowanych zmian.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski odpowiedział, że
będzie to kwota ponad 700 zł tj. podwyżka jaką otrzymali przez ww. lata pracownicy socjalni.
Innym grupom zawodowym będą sukcesywnie podnoszone płace, aby ten poziom wyrównać.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura powtórzyła, że w pierwszej kolejności należy zniwelować „chorą” sytuację
w kwestii płac dotyczącą 502 osób i potrzeba na to 1 mln zł. Porządki należy rozpocząć
małymi kroczkami co zaprocentuje porządkiem w dalszych sprawach. Nie możemy wierzyć
w obiecanki, co będzie za dwa, trzy lata bowiem teraz dyrektor nie może zagwarantować, iż
na naszym własnym podwórku sytuacja zostanie zmieniona w sposób pozytywny.
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Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski odpowiedział, że
nie są to obiecanki. Władze miasta i MOPS muszą myśleć szeroko, nie zapominać
o pracownikach domów pomocy społecznej (1200 osób) i domów dziecka. Nie jest to
problem do rozwiązania w przeciągu jednego roku ale wymaga kilku lat. Należy znaleźć
rozwiązanie systemowe. Podobnie jest z Dniem Pracownika Socjalnego, kiedy jedna grupa
zawodowa dostaje nagrody, a wszystkie inne grupy nie. Dlatego trwają rozmowy
z dyrektorem MOPS, aby w tym dniu wszyscy pracownicy pomocy społecznej otrzymali
nagrodę.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyraził opinię, że Komisja oczekuje
rozwiązań systemowych, informacji pokazujących całokształt funkcjonowania pomocy
społecznej, nie tylko z perspektywy finansów.

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych p. Sylwester Tonderys stwierdził, że
związkom podoba się pomysł nagród dla wszystkich pracowników ale nie podoba się, iż ich
źródłem będą zmniejszone premie. Taka sama sytuacja miała miejsce w 2014 roku, kiedy
dyrektor MOPS doceniała pracę tylko wybranych grup zawodowych, pozostałym grupom
zawodowym obniżyła premie i na koniec roku wypłacone zostały wszystkim mniej więcej
niewielkie ale równe kwoty. Podkreślił, że nie zgadza się z taką sytuacją. W innych miastach
to władze znajdują środki a nie tylko pracodawca. Aby nastąpiła zmiana regulaminu
polegająca na likwidacji premii uznaniowej, najpierw związki zawodowe powinny wyrazić na
to zgodę. Dodał, że wraz z tą zmianą mogą zostać zlikwidowane oszczędności ze zwolnień
lekarskich, znikną lub trafią one do puli nagród na podział których związki nie będą miały
wpływu. Zaproponował, aby dyrektor MOPS w tej sprawie przystąpił do rozmów ze
związkami, aby tego nie omawiać na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyraził opinię, że rozwiązanie włączenia
premii do płacy zasadniczej nie jest złym pomysłem, dążyć należy do jak najwyższego
wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest kwestią uznaniową i nie jest częścią
wynagrodzenia. Warto więc tę kwestię uwzględnić w rozmowach.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski odpowiedział, że
oczywiście regulaminy wynagradzania będą konsultowane ze związkami. Jeśli chodzi
o premie, to podczas spotkania pod koniec 2014 roku na temat przyznawania premii i nagród
propozycja dyrektora MOPS, iż wszyscy pracownicy otrzymają równą kwotę nie spotkała się
z akceptacją przedstawicieli związków zawodowych. Wyrazili oni wolę pozostawienia premii
uznaniowych, o których decydowali będą kierownicy. Zapewnił, że rozmawia się ze
związkami zawodowymi i nie jest tak, że decyzje samodzielnie podejmuje dyrektor MOPS.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w MOPS w Łodzi
p. Lidia Saktura zapytała na co może liczyć w bieżącym roku 502 pracowników MOPS.
Powtórzyła, że o tej sprawie związek rozmawia od ubiegłego roku. Wyraziła nadzieję, że
radni pomogą w tej sprawie i w 2015 roku sytuacja ta zostanie naprawiona, tym bardziej, że
chodzi tylko o 1 mln zł.
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że padła deklaracja, iż
w ramach przygotowania założeń do budżetu na 2016 rok i lata następne ma zostać
wprowadzone kompleksowe rozwiązanie dotyczące kolejnych lat. Co do pracowników
domów pomocy społecznej ma zostać wypłacona jednorazowa nagroda już w tym roku.
Pozostają do rozwiązania sprawy podlegające mediacjom i możliwość wprowadzania
rozwiązań do budżetu roku 2015. Komisja nie będzie przyjmowała stanowiska w omawianej
sprawie, gdyż takie już podejmowano kilkakrotnie. Przyznać należy, że do obecnej sytuacji
w MOPS przyczynili się radni, członkowie Komisji Zdrowia poprzedniej kadencji. Zapewnił,
że Komisja będzie jak najczęściej prosić o informacje i monitorować sytuację. Zwrócił się
z prośbą o jak najszybsze wprowadzanie uzgodnionych rozwiązań, aby część z nich
wprowadzić już w 2015 roku.

Radny p. Tomasz Głowacki powiedział, że warto wyjaśnić, co wpłynęło na taką sytuację
płacową w MOPS.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że na przestrzeni
poszczególnych lat niektóre grupy zawodowe otrzymywały podwyżki, inne nie otrzymywały,
a w wyniku poprawek składanych do budżetu miasta, jeszcze inne grupy zawodowe
otrzymały jeszcze wyższe podwyżki. Dysproporcja płac nie powstała w ciągu jednego roku,
był to proces.

Radny p. Tomasz Głowacki stwierdził, że władze ponoszą za to odpowiedzialność
i powinny prowadzić taką politykę, aby do takich sytuacji nie dochodziło, a jeżeli już doszło,
to taką sytuację jak najszybciej zniwelować. Perspektywa sześciu lat jest bardzo odległa
i prawdopodobnie będzie to trwało dwa razy dłużej. MOPS może nie znaleźć w swoim
budżecie środków ale w budżecie tak dużego miasta, jak Łódź można znaleźć środki.
Decyzją Prezydenta Miasta można podjąć stosowne działania. Podkreślił, że ważniejsi są
łodzianie niż inwestycje. Zapytał czy jest możliwość, aby jeszcze w tym roku przekazać
środki finansowe.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek odpowiedział, że podczas dyskusji
powiedziano, że pracownicy domów pomocy społecznej mają otrzymać w tym roku
jednorazową wypłatę w postaci nagrody. Podkreślił, że na poziomie MOPS powstała
dysproporcja w wys. 400 zł, na poziomie domów pomocy społecznej wynosi ona już 670 zł.
Dlatego wprowadzane rozwiązania powinny być kompleksowe. Zadaniem dyrektora MOPS
i dyrektora Departamentu jest wypracowanie konkretnych kompleksowych rozwiązań i jak
najszybsze ich wprowadzanie. Nie ma rozwiązania, które jednocześnie zadowoli każdego.

Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że w budżecie na 2015 rok nie było zapisów
w omawianej sprawie. Toczą się rozmowy ale decyzji nie ma żadnych. Zgłaszane w tej
sprawie propozycje Klubu Prawa i Sprawiedliwości nie zostały uwzględnione. Zaapelował
o konkretne ustalenia, daty itp. Zapytał czy radni maja wolę rozwiązania tej sytuacji i czy
polega ona na działaniu, czy jedynie na deklaracjach.
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że złożone na ten rok deklaracje
dotyczą domów pomocy społecznej, tu dysproporcja jest największa.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski potwierdził, że
sytuacja pracowników domów pomocy społecznej i domów dziecka jest najtrudniejsza.
W pierwszej kolejności ten problem, chociażby częściowo będzie rozwiązywany.
Jeśli chodzi o wspominany 1 mln zł, to istnieje obawa przekazania tych środków tylko dla
jednej grupy zawodowej. Zwrócił się do związków zawodowych z prośbą o zapoznanie się
z integracją polityki społecznej 2020, w jakim kierunku zmierza pomoc społeczna
i omówienie wszystkich problemów społecznych. Dokument był konsultowany i będzie
przyjmowany przez Radę Miejską.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaproponował, że Komisja zajmie się sprawą
ponownie pod kątem wszystkich grup zawodowych.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził nadzieję, że Komisja pod koniec
kadencji nie będzie organizowała wyjazdowych posiedzeń w jednostkach pomocy społecznej
i nie będzie zastanawiała się kto i jak dużo obieca. Radni i władze miasta muszą zwrócić
uwagę i pracować nad tym, aby takie dysproporcje jak najszybciej niwelować, by ludziom
w Łodzi żyło się jak najlepiej. Następnie zapytał o konkurs na wsparcie działalności świetlic
specjalistycznych, gdyż organizacje pozarządowe nie wiedzą jak profilować swoje działania.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że konkurs ten odbył się i jest rozstrzygnięty.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że wczoraj otrzymał
informację, że świetlice specjalistyczne obecnie znajdują się pod nadzorem Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych, a nie jak dotychczas MOPS.

p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner
odpowiedziała, że jest to najwyraźniej nieporozumienie, a konkurs odbył się 9 lutego br.
i został rozstrzygnięty.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka odnosząc się do słów przedmówcy powiedziała,
że radni i wszyscy inni życzyliby sobie, aby problem został rozwiązany nie na koniec
kadencji ale wcześniej.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi
odniósł się do ostatnich posiedzeń Komisji Zdrowia poprzedniej kadencji, podczas których
padały różne obietnice, a jest to prowadzenie polityki najgorsze z możliwych.
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Radny p. Łukasz Rzepecki zapytał o koncepcję władz miasta odnośnie przychodni ZOZ
„PaLMA”. Zacytował wypowiedź dyrektora wydziału zdrowia sprzed kilku miesięcy
„zdaniem władz Łodzi „PaLMA”, która od kilku lat ma ujemny wynik finansowy nie poradzi
sobie sama w przyszłości i będzie miała trudności z pozyskaniem kontraktu na leczenie
w tegorocznym konkursie organizowanym przez NFZ. Władze Łodzi przygotowały projekt
połączenia przychodni „PaLMA” z MP „Śródmieście”. Połączenie miałoby nastąpić w ciągu
najbliższych miesięcy, tak by jesienią do konkursu NFZ obie przychodnie stanęły razem
(.....)”

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że temat tych przychodni ostatnio
poruszany był rok temu i cytowana wypowiedź może być mocno nieaktualna. Radni Klubu
PiS, ugrupowania radnego Ł. Rzepeckiego przygotowali projekt uchwały o nie łączeniu
i takie stanowisko zostało przyjęte.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że nie zostały podjęte żadne formalne kroki zmierzające do takiego
połączenia.

Radny p. Łukasz Rzepecki zapytał, jakie gabinety specjalistyczne funkcjonują w ZOZ
„PaLMA”.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że temat przychodni nie był wpisany do porządku posiedzenia w związku
z czym nie dysponuje stosownymi dokumentami. Odpowiedzi na wszystkie zgłoszone pytania
zostanie przekazana na piśmie.

Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji:

- pismo p. ................. przekazane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej, Biuro Listów
i Opinii Obywatelskich w sprawie problemów mieszkaniowych

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że sprawy mieszkaniowe nie
pozostają w kompetencji Komisji Zdrowia ale Komisji Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej i taka informacja zostanie skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

- pismo Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w sprawie uwzględnienia budżecie
miasta na 2015 rok realnych potrzeb stowarzyszenia związanych z realizacją powierzonych
mu działań
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że wystosuje kolejne pismo
(Komisja podejmowała w tej sprawie stanowiska w poprzednich latach), iż Komisja
podtrzymuje opinię, iż kwota przekazywana Towarzystwu na realizację jego działań w 2015
roku nie powinna być mniejsza niż 1 800 000 zł.

- pismo rodziców osób niepełnosprawnych korzystających z Domu Dziennego Pobytu dla
Osób
Niepełnosprawnych
w
sprawie
nie
odliczania
stawki
żywieniowej
w przypadku nieobecności dziecka

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że wystosuje pismo do Prezydent
Miasta Łodzi w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmiany w zapisach
regulującej tę kwestię uchwały.

- pismo MOPS – informacja nt. zakresu przeprowadzonych szkoleń w ramach realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów na lata 2014-2016

- pismo Medax-Trans s.c w sprawie przetargu na świadczenia usługi transportu sanitarnego –
do wiadomości Komisji

- pismo MOPS – odpowiedź na pismo w sprawie środków finansowych na podwyżki dla
pracowników domów pomocy społecznej w 2015 roku

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Czerkawska

Adam Wieczorek
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