
DPr-BRM-II.0012.6.14.2017 
 

Protokół nr 56/VIII/2017 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   10 radnych  
obecnych   -   10 radnych  
nieobecnych  -     0 radnych    
       
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
II. Porządek obrad: 
 

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  
 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 55/VII/2017 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 204/2017. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – 
druk nr 194/2017. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 195/2017.  

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi pp. ....................................... – druk BRM nr 148/2017. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi pp. ....................................... - druk BRM nr 149/2017. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. ......................................... - druk BRM nr 159/2017. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 55/VII/2017 posiedzenia Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokoły pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 204/2017. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
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.  
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W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 3 głosach wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 194/2017. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
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 do wskazania wysokości 
opłaty za świadczenia, MOPS posługuje się wysokością dochodu danej osoby, czy 
wysokością dochodu na członka rodziny. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pod uwagę brany jest dochód osoby lub 
osoby w rodzinie. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy kwota w wys. 18,60 zł za 
godzinę, to kwota wynegocjowana w marcu br. z organizacjami pozarządowymi 
świadczącymi usługi opiekuńcze, kiedy to zredukowano liczbę godzin usług opiekuńczych ze 
względu na brak środków w budżecie miasta na ten cel.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że jest to stawka określona na podstawie otwartego konkursu ofert. Takie stawki 
oferowali oferenci.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy przewiduje się dodatkowy 
konkurs w tym zakresie.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że tak.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, kiedy przewiduje się, że nowe 
regulacje w tym zakresie wejdą w życie.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że uchwała zaczyna obowiązywać po 14 dniach od dnia publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zapewniła, że MOPS ma zabezpieczone 
środki na te świadczenia, osoby korzystające z usług mają je zabezpieczone do końca 
września br., a umowy na realizację świadczeń podpisane są do końca roku. Jednocześnie 
MOPS ubiega się o dodatkowe środki z budżetu miasta i na te dodatkowe środki ogłoszony 
zostanie konkurs ofert.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy można przez to rozumieć, 
że osoby pozbawione usług opiekuńczych ze względu na redukcję godzin będą miały takie 
godziny przyznawane. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że ponownie odwiedzane będą wszystkie środowiska i ponownej analizie 
poddawane będzie przyznawanie ww. świadczeń. 
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 195/2017. 
 
p.o Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Iwona Olczak omówiła projekt uchwały 
wraz uzasadnieniem. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał z czego wynika zmniejszenie 
środków.  
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p.o Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Iwona Olczak odpowiedziała, że jest to 
decyzja PFRON. 
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka dodała, że PFRON przekazuje powiatom wysokość kwot wyliczonych na 
podstawie algorytmu uwzględniającego m.in. dane GUS. W tym przypadku Fundusz otrzymał 
mylne informacje dotyczące ostatniego kwartału 2016 roku i na tej podstawie dokonał 
obliczenia. Obecnie dane te zostały skorygowane.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka dodał, że zwrotowi podlega 4 tys. zł, 
a jednocześnie 150 tys. zł wpłynie na rzecz rehabilitacji zawodowej z innego programu.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, czy to gminy udzieliły pierwotnie błędnych 
informacji, czy były to informacje organów centralnych.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka wyjaśniła, że PFRON wskazał, iż błędne informacje przekazał GUS.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, czy takie sytuacje miały już miejsce.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że dotąd nie było podobnych zdarzeń.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka dodał, że w wyniku korekty jedne 
gminy zwracają środki, a inne otrzymują ich więcej – algorytm pozostał niezmieniony.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi pp. ..................................... – druk BRM nr 148/2017. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
 
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 projekt uchwały pod głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi pp. ..................................... - druk BRM nr 149/2017. 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka wyjaśniła, że nie miała miejsca sytuacja odebrania kieszonkowego w całości,  
a jedynie zostało ono dwukrotnie obniżone do minimalnej wysokości ze względu na 
zachowanie małoletniej matki niezgodne z regulaminem domu dziecka. Co do urlopowania 
doszło do przeniesienia kompetencji sądu rodzinnego na dyrektora placówki tj. domu dziecka 
i na nim spoczywa odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w tym względzie. Sąd 
informując, że takie decyzje spoczywają na dyrektorze placówki nie wyzbywa się swojej 
ustawowej kompetencji, czyli może ale nie musi przekazać decydowanie w tym zakresie. 
Jednocześnie, za każdym razem kiedy sytuacja wymaga podjęcia takiej decyzji podejmowana, 
jest ona przez dyrektora z daleko idącą ostrożnością.  
 
 
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał o Skarżących.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka wyjaśniła, że są to potencjalni teściowie.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski stwierdził, że następna skarga dotyczy 
również tej samej placówki.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka wyjaśniła, że w domach dziecka przebywa obecnie dziewięć małoletnich matek.  
W omawianym domu dziecka znajduje się oddział dla pięciu takich matek. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że obydwie skargi wpłynęły do 
rozpatrzenia jednym pismem Rzecznika Praw Dziecka. Skargi rozpatrywane są odrębnie, 
gdyż zostały złożone przez inne osoby.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy wcześniej pojawiały się uwagi dotyczące 
funkcjonowania tego domu dziecka, czy pracy dyrektora i od jakiego czasu dyrektor pełni 
swoją funkcje.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że dyrektor pełni swoją funkcje od wielu lat, jednocześnie nie 
przypomina sobie skarg na tę placówkę, czy dyrektora. Dodała, że oddział dla małoletnich 
matek skupia grupę osób, które nieustannie usiłują przekraczać ustalone w placówce granice, 
stworzone z myślą o ich dobru. Na skutek powiadomienia Rzecznika Praw Dziecka  
w placówce przeprowadzona została kontrola Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie 
wydano żadnych zaleceń pokontrolnych, nie dopatrzono się jakichkolwiek nieprawidłowości.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy dopiero po osiągnięciu pełnoletniości młode matki 
będą mogły ubiegać się o umieszczenie w domu samotnej matki prowadzonej przez siostry 
zakonne.  
 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz-
Nowacka odpowiedziała, że wychowanek domu dziecka może w nim przebywać, 
orzeczeniem sądu, do czasu osiągnięcia pełnoletniości lub ukończenia nauki – jednak nie 
dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Jednak dyrektorzy domów dziecka zabiegają o to, 
aby dziewczęta kontynuowały naukę i pozostały w domu dziecka, by mogły nabyć 
odpowiednich kompetencji. Jednocześnie, to od młodych matek zależy, co będą chciały ze 
swym życiem zrobić po osiągnięciu pełnoletniości i jest tu kilka wariantów, w tym też dom 
samotnej matki. Będzie to samodzielna decyzja pełnoletniej już osoby.  
 
 
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji – 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. ....................................... - druk BRM nr 159/2017. 
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Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek omówił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono. 
Brak głosów w dyskusji. 
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową. 
 
 
- raport Fundacji Republikańskiej pt. „Sieć szpitali – nowe rozwiązania i stare problemy. 
Zadłużenie szpitali publicznych jako ryzyko funkcjonowania nowego systemu”.  
 
 
- 3 listy pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego 
w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu szpitalem 
 
 
- p. ......................... – wniosek/pismo w sprawie zasiłków udzielanych w ramach pomocy 
społecznej 
 
 
- p. ......................... - wniosek/propozycja dla MOPS dotycząca pomocy wyselekcjonowanym 
osobom poprzez nielimitowane prawo do przejazdów komunikacją miejską w czasie jednej 
doby 
 
 
- do wiadomości Komisji - pismo Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych do ŁOW NFZ  
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki DPS „Włókniarz”  
 
- do wiadomości Komisji - ponowne pismo Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych do  
ŁOW NFZ w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki DPS „Włókniarz”  
 
 
- odpowiedź ŁOW NFZ do mieszkanki DPS „Włókniarz”  
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- odpowiedź DPS „Włókniarz” w sprawie skargi mieszkanki  
 
 
- Odpowiedź ZDiT w sprawie zamontowania w mieście oparć służącym seniorom 
 
 
- skarga pp. Bożeny i Dariusza Lewandowskich na działanie MOPS  
 
 
- wyjaśnienia MOPS w spr. skargi pp. ........................... 
 
 
- skarga p. .................. oraz pp. ............... na działanie dyrektora Domu Dziecka nr 5 w Łodzi 
 
 
- wyjaśnienia MOPS w spr. skargi p. .............. oraz pp. .......................... 
 
 
- informacja Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych nt. domów pomocy społecznej  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek dodał, że planuje wprowadzić w najbliższym 
czasie do porządku Komisji punkt poświęcony omówieniu sytuacji domów pomocy 
społecznej oraz planów Wydziału Zdrowia odnośnie tych placówek.  
 
 
- do wiadomości Komisji - kolejne pismo przedstawicieli organizacji pozarządowych – stron 
umowy o organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – brak 
zabezpieczenia finansowego dla tego zadania na podstawie rozliczenia za II kwartał 2017 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, obecnego na posiedzeniu 
niedawno powołanego na stanowisko, dyrektora MOPS o prawdziwość doniesień medialnych 
o planach likwidacji domów dziecka.  
 
 
p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski wyjaśnił, że 
ramy ustawowe nakazują, aby dzieci do 10. roku życia nie znajdowały się w pieczy 
instytucjonalnej, a piecza instytucjonalna winna być zorganizowana w taki sposób, by  
w domu dziecka przebywało najwyżej 14. dzieci. Aby ww. ramy zastosować należy pozyskać 
dużą liczbę rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Takie działania są 
już podejmowane, m.in. prowadzone są rozmowy z pracownikami domów dziecka.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że dotychczasowa 
skuteczność w tym względzie wygląda tak, iż w Łodzi funkcjonuje 67 zawodowych rodzin 
zastępczych (przebywa w nich 148 dzieci) oraz 600 wychowanków umieszczonych w domach 
dziecka. Na wprowadzenie zmian określony został czas do 31 grudnia 2020 r.  
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p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski dodał, że 
dotychczas prowadzono bierny styl poszukiwania rodzin zastępczych np. telewizyjne spoty. 
Trzeba wprowadzić aktywny styl poszukiwania – poprzez np. bezpośredni kontakt i rozmowę.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapewnił, że radni będą oczekiwali 
informacji w tej sprawie, gdyż jak sam dyrektor przyznaje, plany w tym zakresie są bardzo 
ambitne.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek polecił zapoznanie się z raportem Fundacji 
Republikańskiej pt. „Sieć szpitali – nowe rozwiązania i stare problemy. Zadłużenie szpitali 
publicznych jako ryzyko funkcjonowania nowego systemu”, który wpłynął do Komisji, jako 
krytyczne spojrzenie na prezentowane obecnie opinie w sprawie.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Adam Wieczorek 
 
 


