
DPr-BRM-II.0012.6.6.2015 

Protokół nr 8/IV/2015 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   11 radnych 
obecnych   -   11 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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego 
domu pomocy – druk nr 86/2015. 

2. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 – 
druk nr 58/2015. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 
2014 – druk nr 89/2015.  

4. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LIII/1105/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia “Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi 
na lata 2012-2014” – druk nr 92/2015. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 1. 
 
Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy: 

1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2014 – druk nr 83/2015.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, która 
powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi 
oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego 
podmiotu – druk nr 93/2015.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 94/2015.  

 
 
Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 94/2015.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego 
domu pomocy – druk nr 86/2015. 

3. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 – 
druk nr 58/2015. 

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 
2014 – druk nr 89/2015. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LIII/1105/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia “Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi 
na lata 2012-2014” – druk nr 92/2015. 

6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2014 – druk nr 83/2015. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, która 
powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi 
oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego 
podmiotu – druk nr 93/2015.  

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 
posiedzenia pkt. 7 tj. - rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, 
która powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi oraz 
wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego podmiotu – 
druk nr 93/2015 - ze względu, iż informacja o procedowaniu niniejszego projektu 
przekazana została radnym w przeddzień posiedzenia, co nie pozwoliło na dogłębne 
zaznajomienie się ze sprawą, której on dotyczy. Jest to bardzo ważny projekt dla 
funkcjonowania miejskiej ochrony zdrowia.  
 
 
Przewodniczący poddał po głosowanie pozostawienie w porządku projektu uchwały - druk 
nr 93/2015.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych  
i 2 głosach wstrzymujących się, nie wydała opinii.. 
 
 
Przewodniczący zaproponował ponowne głosowanie nad pierwotnie zaproponowanym 
porządkiem obrad.  
 
 
Radny p. Łukasz Rzepecki poddał w wątpliwość sytuację , kiedy radni mają głosować cały 
porządek posiedzenia, choć nie zgadzają się na umieszczenie w tym porządku pkt 7. Poprosił 
o opinię Radcy Prawnego UMŁ w tej sprawie.  
 
 
W związku z powyższym wnioskiem Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  
 
 
Przewodniczący wznowił posiedzenie. Zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt 7. 
 
 
Przewodniczący poddał po głosowanie zmianę porządku poprzez zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały - druk nr 93/2015.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku. 
 
 
Porządek obrad po zmianach: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 94/2015.  
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2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego 
domu pomocy – druk nr 86/2015. 

3. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 – 
druk nr 58/2015. 

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 
2014 – druk nr 89/2015. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LIII/1105/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia “Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi 
na lata 2012-2014” – druk nr 92/2015. 

6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2014 – druk nr 83/2015. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 94/2015. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu 
pomocy – druk nr 86/2015.  
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p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 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 na terenie Łodzi 
funkcjonuje taki dom pomocy.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że taki dom mieści się przy ul. Chocianowickiej i do tego domu trafiają osoby 
z innych powiatów.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał czy w Łodzi są osoby oczekujące na miejsce w tym 
domu pomocy.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że wg. jej wiedzy – nie.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał o wykorzystanie miejsc w tym domu, iloma 
miejscami dysponuje dom, czy są tam wolne miejsca.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że wykorzystanie jest pełne, osób oczekujących nie ma, dom dysponuje 44 
miejscami.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad. 3. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 – 
druk nr 58/2015.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
omówiła sprawozdanie.  
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o czas trwania szkolenia dla 
rodziny zastępczej, czy przybywa rodzin chętnych do bycia rodzina zastępczą, jakie są 
największe trudności w realizacji omawianego programu, jakie środki na realizację programu 
otrzymał MOPS w tym roku.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że szkolenie trwa 60 godzin i prowadzi je podmiot szkolący posiadający 
certyfikat wydany przez ministerstwo pracy i polityki społecznej. Ośrodek wybiera podmiot 
szkolący w drodze przetargu. W ocenie MOPS rodzin takich jest wciąż zbyt mało, liczba tych 
rodzin utrzymuje się na tym samym poziomie. Największym problemem w realizacji 
programu są ograniczone środki finansowe z przeznaczeniem na szkolenia dla rodzin, 
promocję rodzicielstwa zastępczego. Środki na realizację programu w roku bieżącym są  
w wys. 95% budżetu roku poprzedniego – wg. założeń do budżetu miasta.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski poprosił o dokładną informację  
o wysokości środków finansowych na realizację programu w 2015 roku.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, jakie działania podejmuje MOPS i jakimi środkami 
finansowymi dysponuje w zakresie pozyskiwania rodzin zastępczych oraz czy prowadzone są 
działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że rodziny zastępcze w 2014 roku opuściło 101 dzieci, ponad 20 zostało 
przysposobionych, 20 powróciło do domu rodzinnego, 20 korzysta z innej formy rodzinnej 
pomocy, 60 wychowanków usamodzielniło się. Wyjaśniła, że rodzina biologiczna dla 
odzyskania dziecka musi podjąć szereg działań naprawczych „zleconych” przez sąd. Ten 
program naprawczy to w zależności od problemów występujących w rodzinie – znalezienie 
pracy, zmiana warunków lokalowych, leczenie z uzależnień itd. Stąd często rodzina naturalna 
nie jest w stanie zrealizować ww. wymagań albo po odzyskaniu dziecka ponownie traci 
prawo do opieki. W zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego MOPS poza własnymi 
działaniami uczestniczy również w akcjach organizowanych przez np. Urząd Marszałkowski. 
W ramach środków własnych zamówiono krótki spot reklamowy do prezentowania  
w mediach, sfinansowano druk informacji nt. rodzicielstwa zastępczego na biletach MPK, 
zorganizowano akcję informacyjno-promocyjną we współpracy z Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej, zorganizowano audycję radiową w radiu Żak.  
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Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał czy zwiększa się liczba rodzin zastępczych 
spokrewnionych i rodzin zawodowych. Ile takich rodzin było w 2014 roku.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że spokrewnione rodziny zastępcze, to dziadkowie, rodzeństwo – takich 
rodzin jest 685. Choć takich rodzin jest najwięcej, to występuje tu tendencja spadkowa.  
W 2015 roku sądy wydały decyzje o takiej opiece dla 705 rodzin. Wszystkich innych rodzin 
zawodowych w roku 2014 było 56, w 2013 roku było ich 52. Odnotowuje się tu wzrost ale nie 
taki, jakiego życzyłby sobie MOPS. Rodzin niezawodowych w roku 2014 było 237, w 2013 
roku było ich 286. Sądy bardziej rozważnie przyglądają się sytuacji rodzin, bardzo 
przestrzegają obowiązującej ustawy.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski wyraził opinię, że jeśli chodzi o rodziny biologiczne,  
i rodziny zastępcze spokrewnione, zawsze istnieje niebezpieczeństwo powielania złych 
wzorców wychowawczych i dlatego dobrze, że sądy orzekają na rzecz rodzin zastępczych 
niespokrewnionych. Działania MOPS powinny zmierzać w kierunku pozyskiwania rodzin 
niespokrewnionych. Przyznał, że liczba rodzin zawodowych jest zdecydowanie zbyt mała  
i zaapelował o zainteresowanie MOPS osobami, które z racji predyspozycji zawodowych 
mogłyby przystąpić do programu związanego z rodzicielstwem zastępczym – np. nauczyciele 
i inni specjaliści pozostający obecnie bez pracy mogliby pełnić rolę rodzin zastępczych i w 
kierunku pozyskiwania takich rodzin powinny zmierzać działania MOPS.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że program rodzicielstwa zastępczego funkcjonuje od bardzo dawna i MOPS 
stosował bardzo wiele form dotarcia do zainteresowanych osób. Wspomniała o audycji  
w radiu Żak skierowanej do studentów, osób które będą planować własną karierę i mogą 
zastanowić się, czy nie zostać rodziną zastępczą. Wyjaśniła, że MOPS usiłował dotrzeć 
również do nauczycieli ale niestety odzewu nie było, być może z racji tego, iż całe swoje 
zawodowe życie spędzili nad opieką nad nie swoimi dziećmi i jest to zrozumiałe.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o pogotowia rodzinne, czy  
w ocenie MOPS jest ich zbyt mało.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że liczba pogotowi jest zmienna od 24 do 26 w zależności od potrzeb. Jest to 
forma przejściowa pobytu dziecka, dlatego MOPS skupia się bardziej na formie docelowej 
pobytu dziecka tj. powrocie do rodziny naturalnej, rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu 
dziecka. Byłoby bardzo dobrze gdyby rodzinnych domów dziecka było więcej.  
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Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 
2014 – druk nr 89/2015. 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner omówiła 
sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o zasiłki stałe i okresowe w 2013 i 2014 
roku, czy ich liczba wzrasta, czy nie.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że ich liczba zmniejsza się tak jak liczba mieszkańców miasta.  
 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej p. Arkadiusz Kowalski wyjaśnił, że wynika to 
również ze zmniejszenia ogólnej liczby klientów pomocy społecznej. W 2010 roku było ich 
najwięcej – 27770 rodzin. W 2013 roku – 26 543 rodziny, a w 2014 roku – 24 708 rodzin. 
Szczególny spadek dotyczy zasiłku okresowego. Wynika to przede wszystkim ze spadku 
bezrobocia – wg. stanu na grudzień 2013 roku wynosiło 12,3%, wg. stanu na grudzień 2014 
roku wynosiło 10,8%. 
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o posiłki dla dzieci. Czy w latach 2013-
2014 odnotowano tendencję zwyżkową, czy spadek.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że posiłki dla dzieci wydaje się w szkołach w ramach programu pomocy 
państwa w zakresie dożywiania oraz poprzez zasiłki celowe. Wyraziła opinię, że nastąpił 
wzrost w tym zakresie, szczególnie w programie dożywiania.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka poprosiła o szczegółową informację w tym 
zakresie, a następnie zapytała o domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, czy 
liczba klientów domów pomocy wzrasta w związku ze starzejącym się społeczeństwem.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner wyjaśniła, 
że takich osób jest co raz więcej, a szczególnie ze schorzeniami somatycznymi i to stanowi 
duży problem. Domów pomocy społecznej jest wystarczająca liczba, problemem są domy dla 
chorych somatycznie.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy w ostatnich latach zmieniły 
się wytyczne dotyczące klienta domu pomocy społecznej.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że określa to ustawa o pomocy społecznej - jest to osoba starsza, która nie jest 
w stanie własnymi zasobami zagwarantować sobie obsługi i wymaga całodobowej opieki.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
dodała, że może to być również osoba młodsza ale z orzeczeniem o niepełnosprawności.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o liczbę osób oczekujących, czy 
liczba zatrudnionego personelu jest wystarczająca. Dodał, że w nocy w domach pozostaje 
zbyt mała liczba personelu pielęgniarskiego, zatrudniani są portierzy, a nie ochroniarze 
obiektów i często w domach pomocy dochodzi do włamań. Zwrócił się z prośbą o podjęcie 
działań, aby takim sytuacjom zapobiec np. założenie monitoringu.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku n umieszczenie w dps oczekiwały 1073 
osoby. Wyjaśniła, że wszystkie dps-y są wystandaryzowane i bez odpowiedniej liczby 
personelu nie otrzymałyby zezwolenia na działalność. Wyjaśniła, że faktycznie w domach 
pomocy mają miejsce włamania. Najczęściej są to włamania do kasy, po depozyty ale 
również po sprzęt komputerowy. Sprawy te kierowane są do prokuratury i na policję.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, czy dps-y są ubezpieczone na wypadek kradzieży  
i włamania.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że na pewno na wypadek innych szkód, jak zalanie, pożar inne klęski 
żywiołowe. Czy również, na wypadek kradzieży i włamania – tego nie wie dokładnie.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zwrócił się z prośbą o szczegółową informację na temat 
takiego ubezpieczenia w dps-ach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapytał, 
jaką liczebnie grupę osób umieszczono w dps-ach poza powiatem ze względu na kolejkę 
oczekujących.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner 
odpowiedziała, że umieszczono 157 osób. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o aktualne działania MOPS na 
rzecz uruchomienia drugiego domu dla osób z chorobą Alzheimera.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Wagner wyjaśniła, 
że sprawa jest w toku. Trwają rozmowy w sprawie przejęcia budynku przy ul. Północnej 
27/29.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o koszt utrzymania dziecka  
w domu dziecka i w rodzinie zastępczej.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że w zależności od domu dziecka są to kwoty od 3000 zł do 4930 zł, 
pogotowia rodzinne to koszt od 5093 zł do 5338 zł, rodzinne domy dziecka to koszt ok. 2700 
zł.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał jaka jest sytuacja Łodzi w porównaniu z innymi 
miastami pod względem liczby umieszczonych dzieci itp.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że w Łodzi funkcjonuje najwięcej rodzin zastępczych zawodowych w Polsce.  
 
 
Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LIII/1105/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia “Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na 
lata 2012-2014” – druk nr 92/2015. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
omówiła sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy ten program będzie 
kontynuowany.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
zapewniła, że tak i będzie obejmował lata 2015 – 2017.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o środki w budżecie miasta 
zabezpieczone na ten cel.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że są zabezpieczone.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zwrócił się z prośbą o szczegółową 
informację w tej sprawie.  
 
 
Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2014 – druk nr 83/2015.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła sprawozdanie.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powiedział, że co roku Wydział sprawozdaje 
działania, z których nie wszystkie realizuje i kontroluje.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że środki finansowe służące realizacji programu znajdują się w budżetach 
poszczególnych wydziałów i wydziały te merytorycznie zajmują się tymi zagadnieniami.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy dla Wydziału stanowi to 
ułatwienie, czy utrudnienie.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, ze program jest przygotowany we współpracy z wydziałami i są one 
odpowiedzialne merytorycznie za prowadzone działania, jak i realizacja działań oparta jest na 
współpracy. Są zapewne plusy i minusy takiego rozwiązania. Przy aktualnych „mocach 
przerobowych” wydziału trudno byłoby koordynować te działania tylko w wydziale. Jest to 
sprawa do przemyślenia, dotyczy olbrzymich  środków i działań merytorycznych.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o trudności w realizacji 
programu.  
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka nie 
wskazała.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz dodała, że ten program sprawozdawany jest 
tak, jak inne programy. Nie było problemów z taką realizacją programu i w sprawozdawaniu. 
Sam ustawodawca wskazał na takie rozwiązanie. Zapewniła, że wydział nie napotyka w tym 
względzie problemów.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy liczba uczestników 
programu wzrasta.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że liczba ta pozostaje na tym samym poziomie.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o działania dotyczące dopalaczy 
w ramach działań edukacyjnych.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że znacznie większym 
problemem od dopalaczy są ogólnodostępne leki stosowane przez młodzież jak substancje 
psychoaktywne, młodzież odstępuje od klasycznych narkotyków na rzecz innych substancji, 
często o nieznanym składzie. W 2016 roku program będzie pod tym katem modyfikowany, 
najważniejsze będą szkolenia dla nauczycieli.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, kto decyduje o podziale środków, czy można podać 
dane statystyczne nt. uczestników programu.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że o podziale środków decyduje Miasto, część środków przeznaczona jest też 
na program przeciwalkoholowy. Jeszki chodzi o dane statystyczne, to co cztery lata 
przeprowadzane są badania – raport picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież 
szkolną na terenie Łodzi. Poprzedni raport powstał w 2011 roku, teraz podpisano umowę na 
przeprowadzenie kolejnych badań. Raport będzie gotów pod koniec roku.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o koordynację działań poszczególnych instytucji i UMŁ 
celem szybkiego reagowania na pojawiające się problemy.  
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Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że odbywają się cykliczne 
spotkania z policjantami zajmującymi się prewencją. Podczas ostatniego takiego spotkania 
padła propozycja, jak zrobić by pozyskiwać od służb medycznych informacje o młodych 
ludziach mających kontakt z dopalaczami, czy narkotykami. Nie jest to jednak osiągalne.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o rejony miasta, gdzie takie problemy występują 
najbardziej.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że szacunkowa diagnoza 
którą dysponuje wydział opiera się na danych Policji. Podkreśliła, że niezmiennie od lat na 
sprawę narkotyków najbardziej narażone są renomowane szkoły gimnazjalne.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zwrócił uwagę na nieprecyzyjne 
nazewnictwo działań realizowanych przez Wydział Sportu. Poprosił o zmianę.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytała, czy jakieś zadania nie zostały wykonane, gdyż 
wydział nie wykorzystał 20% środków.  
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że są to oszczędności ze względu na niewielkie koszty reklamy, honorariów 
wykładowców itp.  
 
 
Ad. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
 
- informacja MOPS – propozycja wzrostu wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej 
 
 
Przewodniczący Komisji dodał, że informacja przekazana została do związków 
zawodowych. Komisja oczekuje na informację zwrotną do 7 kwietnia br. i przekaże 
informację do Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomira Granatowskiego  
i podległych jednostek celem ustosunkowania się. Następnie zostanie zwołane w tej sprawie 
posiedzenie Komisji.  
 
 
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2014 
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- informacja w spr. łamania prawa przez niektóre osoby i podmioty życia społ. powołane do 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie- pismo p. ............................... 
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał, kiedy będą przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie 
programu wspierania rodziny na lata 2015-2017.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że to sprawdzi.  
 
 
Przewodniczący Komisji dodał, że informacja ta wpłynie do sekretarza Komisji, który 
przesyle ją do zainteresowanego.  
 
 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży  
p. Michał Owczarski zapytał, czy jest podpisany aneks i czy po zapoznaniu się z pismem  
z ministerstwa MOPS będzie w stanie zwiększyć dotację dla tej placówki.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że sprawę prowadzi p. dyrektor M. Wagner. Wiadomo, że ma  odbyć się w tej 
sprawie spotkanie i wówczas podjęte zostaną dalsze działania.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zwrócił się z prośbą o informację nt. 
stanowiska ministerstwa w sprawie funkcjonowania Domu Samotnej Matki.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Jolanta Piotrowska 
odpowiedziała, że informacja zostanie przygotowana.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


