
DPr-BRM-II.0012.6.4.2015 

Protokół nr 6/III/2015 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 marca 2015 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   12 radnych 
obecnych   -   12 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 5/II/2015 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do 
osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów – druk nr 44/2015. 

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 w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 52/2015. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-20140  
– druk nr 53/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PaLMA”  
- druk nr 54/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  
w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 49/2015. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014  
- druk nr 45/2015. 

 
 
Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 5/II/2015 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do 
osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów – druk nr 44/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 52/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-20140  
– druk nr 53/2015. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PaLMA”  
- druk nr 54/2015. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  
w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 49/2015. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014  
- druk nr 45/2015. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Przewodniczący poddał po głosowanie zmianę porządku dzisiejszego posiedzenia. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
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III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 5/II/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. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do 
osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów – druk nr 44/2015. 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał  czy niniejszy projekt uchwały będzie 
skierowany do Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej, ponieważ rodzi on skutki 
finansowe dla budżetu miasta. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że jeśli taka będzie wola Przewodniczącego Rady Miejskiej, to tak.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
Nie zabrano głosu w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 11 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 52/2015.  
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Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 11 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-20140  
– druk nr 53/2015. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PaLMA”  
- druk nr 54/2015.  
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  
w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 49/2015. 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner omówiła 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o wysokość przyznanych  środków  
w porównaniu z rokiem ubiegłym.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner wyjaśniła, 
że w roku bieżącym środków finansowych jest o 400 tys. zł mniej.  
 
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
Nie zabrano głosu w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania, Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014  
- druk nr 45/2015.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła sprawozdanie wraz z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o porównanie przedstawionych danych ze stanem za rok 
ubiegły, np. odnośnie liczby dzieci potrzebujących pomocy, rodzin potrzebujących pomocy 
itd.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że dane porównawcze znajdują się w załączniku nr 3 do sprawozdania. Liczba 
placówek wsparcia dziennego to - w 2012 roku 45 placówek, w 2013 roku 36 placówek, a w 
2014 roku 37 placówek. Spadek liczby placówek wynika z konieczności spełniania przez 
placówki określonych standardów (dot. ppoż oraz kwalifikacji pracowników i specjalizacji 
placówek), które wprowadziła ustawa o wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej – wcześniej 
świetlice nie musiały ich spełniać. Zwiększyła się natomiast liczba asystentów rodziny od 16 
osób w 2012 roku, 19 osób w 2013 roku i 30 asystentów w 2014 roku. Zwiększyła się też 
liczba rodzin wsparta pracą pedagogów i psychologów – w 2012 roku było ich 373, w 2013 
roku 416, a w 2014 roku 410.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, co zdaniem MOPS powoduje ww. tendencje 
wzrostową.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że zależy to od wielu czynników. Podkreśliła, że kompetencje społeczne 
mieszkańców Łodzi są niskie, pomimo podejmowanych działań Ośrodka. Wiele osób bardzo 
wcześnie zakłada rodziny nie mając wykształcenia, pracy, nie radząc sobie z życiem. 
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy możliwe jest przedstawienie mapy Łodzi  
z oznaczonymi obszarami dotkniętymi określonymi problemami.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że takie mapy będą stanowiły część opracowania dotyczącego polityki 
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społecznej miasta Łodzi, która jest w trakcie opracowywania. Potwierdziła, że w Śródmieściu 
występuje koncentracja takich rodzin.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o wielkość środowiska pracy 
jednego asystenta rodziny.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że do 2014 roku asystent rodziny mógł nadzorować 20 środowisk, od 2015 roku - 
14 środowisk, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy istnieje potrzeba 
zwiększenia liczby asystentów rodziny.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że sytuacja jest dynamiczna. Ośrodek stara się o środki ministerialne na 
zatrudnienie asystentów i w 2014 roku zatrudniono w ten sposób 12 osób. W tym roku 
Ośrodek również będzie czynił takie starania.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał o dostępność asystentów rodziny, psychologów i pedagogów.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że asystenci rodziny mogą wchodzić do środowisk do godziny 19, specjaliści 
pracują w godzinach od 8.00 do 16, w jednym dniu w tygodniu od 9.00 do 17.00.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski odpowiedział, że absolutnie taka sytuacja wymaga zmiany. Godziny 
pracy specjalistów powodują, iż nie są oni dostępni dla rodzin objętych pomocą.  
Dodał, że uwagi dotyczące liczby zatrudnionych specjalistów, godzin ich pracy oraz 
przekazanie realizacji poradnictwa dla rodzin organizacjom pozarządowym zapisane zostały 
w uchwałach podejmowanych przez KDO. Chodzi o lepsze wykorzystanie pracy specjalistów 
i o to, aby nie byli oni zatrudniani przez MPOPS ale przez organizacje pozarządowe. 
Wówczas specjalista będzie dostępny dla rodzin potrzebujących przez całą dobę. Z takim 
apelem zwrócił się do radnych, członków Komisji.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że bardzo wiele zadań, niemal wszystkie zlecane są organizacjom pozarządowym 
np. jednostki specjalistycznego poradnictwa prowadzi osiem organizacji pozarządowych. 
Dodała, że klienci MOPS w większości nie pracują i mają zapewniona opiekę specjalistów  
w godzinach pracy urzędu, natomiast asystenci rodziny mają zadaniowy czas pracy i mogą 
wchodzić do środowisk w godzinach popołudniowych.  
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p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner dodała, że 
zaproponowana zmiana wiązałaby się ze zwolnieniem osób zatrudnionych w MOPS. Brak 
jest podstaw do dokonywania zmian w tym zakresie, dostępność specjalistów jak i asystentów 
rodziny jest zapewniona.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy MOPS może stwierdzić, że 
istnieje potrzeba zmiany np. godzin pracy, wydłużenia ich.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że nie ma kolejek w kwestii zabezpieczenia spraw wymagających interwencji 
psychologa czy pedagoga, a średni czas pracy asystenta z rodziną to ok. 9 miesięcy.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski odpowiedział, że prześle radnym protokoły z KDO ds. Rodziny aby 
mogli zapoznać się z omawianymi sprawami.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził opinię, że warto rozważyć 
dodatkowe przedsięwzięcie w postaci dodatkowych godzin pracy dla specjalistów i zlecić 
jego realizację organizacjom pozarządowym. Należy przeanalizować koszty z tym związane 
oraz kwestie organizacyjne.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał ilu zatrudnionych jest specjalistów.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że jest ich 6, po dwóch w każdym wydziale pracy środowiskowej. Dodatkowo 
psychologowie i pedagodzy zatrudnieni są w wydziale wspierania pieczy i zatrudnienie to 
będzie zwiększane. Jak dotąd nie wystąpiły sytuacje wymagające dodatkowego wsparcia, 
zapewne jeśli takie miałyby miejsce specjaliści ci nie odmówiliby pomocy.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził opinię, że warto rozważyć 
propozycję zwiększenia dostępności specjalistów np. poprzez rozszerzenie godzin ich pracy, 
skonsultować to z klientami MOPS i przygotować propozycję rozwiązania tej kwestii.  
 
 
Ad. 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji: 
 
 
- odpowiedź Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na zapytania radnych -  
p. M. Zalewskiego i p. Ł. Rzepeckiego  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski stwierdził, że przedstawione 
wyjaśnienie nie jest wystarczające w tym znaczeniu, iż pracownicy żłobków stwierdzają, że 
wykonują prace właściwe pracownikom gospodarczym, co nie jest korzystne dla dzieci 
[przebywających w placówce. Poprosił o ostateczne wyjaśnienie tej sprawy.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
poprosiła o skonkretyzowanie w jakich placówkach dochodzi do nieprawidłowości. 
Wszystkich placówek jest ponad 30 i taka informacja ułatwi wyjaśnienie zgłaszanego 
problemu.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapewnił, że taką informację przekaże.  
 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 
 


