
DPr-BRM-II.0012.6.22.2018 
Protokół nr 3/XII/2018 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 27 grudnia 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   9 radnych  
 
obecnych   -   9 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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019 – druk nr 359/2018. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - druk nr 360/2017. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz 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.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał porządek obrad pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019 – druk nr 359/2018.  
 
 
Zastępca 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. Sebastian Bohuszewicz zapytał o skuteczność programu oraz 
jakie organizacje pozarządowe najczęściej uczestniczą w jego realizacji.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że trudno mówić o skuteczności programu, gdyż stanowi on zlepek różnych 
działań. Przez ostanie trzy lata Wydział przeprowadzał ewaluację tych działań. Jednocześnie 
po raz pierwszy od lat na zlecenie Miasta przeprowadzana jest pogłębiona analiza zjawiska – 
badanie winno zakończyć się do końca 2018 roku. Analiza zawierała będzie porównania 
dotyczące zjawiska przemocy w innych miastach, gdyż zajmująca się tym firma 
przeprowadzała takim samym narzędziem badania w innych miastach np. m.in. w Poznaniu. 
Podkreśliła, że efektywność programu nie jest sumą efektywności jego poszczególnych 
działań, a działania są oddzielne, przeznaczone dla różnych grup odbiorców.  
Organizacje pozarządowe tj. realizatorów programu wyłania się w drodze konkursu na okres 
od 3 do 5 lat, aby zapewnić stabilność ich działań. Są to organizacje takie jak: Terenowy 
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego dla Kobiet 
Łódzkich, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Stowarzyszenie Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży PROM, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót 
z U” – realizują one działania społeczne. Działania w formie poradnictwa realizują: Terenowy 
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Wspierania Zdrowia „eRka”, Fundacja „Słonie na 
Balkonie”, Caritas, Fundacja „Siłaczka”, Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
PROM, Stowarzyszenie Praesterno, Pracownia Alternatywnego Wychowania, Stowarzyszenie 
„Słyszę Serce”, Stowarzyszenie „Równe Szanse”, Stowarzyszenie „Mocni w Duchu”.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o ocenę wysokości środków 
finansowych na realizację programu – czy są one wystarczające.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że są oczywiście potrzeby w tym obszarze, głównie na działania wspierające 
dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji. Działania nie są finansowane jedynie z tego 
budżetu, który nie jest wielki – 536 tys. zł z budżetu miasta plus ok. 500 tys. zł z budżetu 
państwa na konkretne, celowane działania. Dlatego część działań profilaktycznych  
i wspierających finansowana jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, gdzie środki finansowe są „znaczone”. Furtkę dla takiego 
rozwiązania dał również Narodowy Program Zdrowia, który wpisał przeciwdziałanie 
przemocy – wynikającej w 2/3 przypadkach z nadużywania alkoholu, w finansowanie z takich 
środków.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała do ilu osób trafia pomoc  
w postaci działań edukacyjnych, profilaktycznych itp.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że nie można sumować tych osób, gdyż każda z nich korzystać może z różnej 
pomocy i w różnych miejscach. Liczba osób umieszczana jest w corocznych sprawozdaniach, 
w części tabelarycznej – liczba usługobiorców danej usługi.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2019 - druk nr 360/2017.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o przypadki cofnięcia 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu ze względu na naruszenie przepisów.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że tak. Kontrole prowadzi Straż Miejska wraz z Oddziałem ds. Zezwoleń na 
Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej UMŁ. W 2017 r. wydano 1466 zezwoleń, 6 odmów, wszczęto 59 postępowań, 
cofnięto 42 zezwolenia. W 2016 r. cofnięto 41 zezwoleń, w 2015 r. – 31 zezwoleń. Straż 
Miejska przeprowadziła 10 121 kontroli – w 2017 r. stwierdzono 17 wykroczeń.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o pracę streetworkerów, koszty 
ich pracy, skuteczność ich pracy.  
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak  
odpowiedziała, że streetworkerów jest 6, pracują oni głównie z osobami bezdomnymi - często 
są to osoby głęboko uzależnione oraz z problemami psychicznymi. Streetworkerzy wspierają 
pracowników socjalnych (ok. 300). Streetworkerzy pracują na ulicy, wchodzą do miejsc, 
gdzie gromadzą się osoby bezdomne. Najważniejsza w ich pracy jest próba zmotywowania 
bezdomnych do zmiany stylu życia - zgłoszenia się do schroniska dla bezdomnych, 
zgłoszenia się na terapię odwykową - to jest sukces.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, czy w przypadku osób z zaburzeniami 
psychicznymi nie można występować o ich ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak  
odpowiedziała, że nie ma przymusu leczenia. W przypadku osób z zaburzeniami 
psychicznymi MOPS ma możliwość wystąpienia do sądu o sądowe wyrażenie zgody na 
przymusowe leczenie ale do tego potrzeba opinii lekarza psychiatry. Jeżeli osoba wyraża na 
to zgodę, MOPS podejmuje takie działanie. Na wizytę lekarza specjalisty czeka się, a często 
osoby chore nie wpuszczają lekarza.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o zażywanie dopalaczy przez 
młodzież, czy zjawisko zwiększa się, czy maleje.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że zgodnie z badaniami ESPAD z lat 2007, 2011, 2015 (zabezpieczono też 
środki na te badania w roku 2019) środowisko dzieci i młodzieży nie postrzega narkotyków, 
jako problemu funkcjonującego w środowisku - problem dostrzegało 3% badanych. Jeśli 
chodzi o dopalacze nie badano zjawiska w 2007 r. – termin ten pojawił się później.  
W porównaniu badań z 2011 r. i 2015 r. wystąpił spadek odpowiedzi twierdzących  
w odpowiedzi na pytanie – czy używałeś dopalaczy kiedykolwiek w życiu – z 19% na 12%.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, ile dzieci po użyciu dopalaczy trafia do szpitali.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że wg. raportu gminnego – Monitorowanie problemu narkotyków  
i narkomanii na terenie gminy, sporządzanego na podstawie informacji pozyskanych  
z różnych instytucji, w 2017 r. MONAR zgłosił leczenie ambulatoryjne w przypadku  
197 osób, z tytułu dopalaczy 20 osób. Na przestrzeni lat liczba ta wśród młodzieży maleje.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powiedział, że zgodnie z nowelizacją 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wszelkie podmioty medyczne muszą raportować takie 
przypadki do Sanepidu. Czy jest możliwość udostępniania tych informacji Wydziałowi 
Zdrowia? 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że zapewne tak.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak zapytał o statystyki osób 
uzależnionych, które popełniły przestępstwa.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że takie dane również zawarte są w raporcie, może je udostępnić radnym  
w wersji elektronicznej.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, ile osób rocznie korzysta z programu.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że w corocznych sprawozdaniach podawana jest liczba osób, które 
skorzystały z danego działania – aby nie liczyć tych samych osób, nie można danych 
sumować. Z działań prowadzonych bezpośrednio przez szkoły wzięło 9 800 uczniów.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęły pisma:  
 
- pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczące konieczności dostosowania uchwał 
określających przedmiot działalności komisji do nowego nazewnictwa do dnia sesji RM – do 
dnia 16 grudnia 2018 r.  
 
- informacja o spotkaniu Zespołu ds. wypracowania zasad zasiedlenia i funkcjonowania domu 
wielopokoleniowego w Łodzi 
 
Przewodniczący Komisji poinformował również, że wpłynęły do Komisji z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej projekty uchwał:  
- w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Szczególne zasady dożywiania dzieci  
i uczniów” na lata 2019-2023 – druk nr 362/2018, 
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na posiłki lub świadczenia rzeczowe  
w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 363/2018, 
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 364/2018. 
i zawnioskował o ich rozpatrzenie i zaopiniowanie. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał wniosek pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
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Radni przystąpili do rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
omówiła łącznie projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniami.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała z czego wynika wzrost kryterium dochodowego.   
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że z zapisów w programie, gdyż cała pomoc udzielana jest na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej, która określa kryterium stuprocentowe, dochodowe.  
W przypadku programu dożywiania kryterium to można podwyższyć do 150% ale wymaga to 
uchwały Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, ile wynosi obecnie 
wspomniane kryterium dochodowe na osobę.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że przy 100% - w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł,  
w przypadku rodziny – 528 zł. Przy podniesieniu kryterium do 150% - w przypadku osoby 
samotnie gospodarującej kwota nie może przekroczyć 1051 zł, w przypadku rodziny – 792 zł.  
Dodała, że łączny koszt realizacji programu dożywiania to ok. 16 mln zł. Obligatoryjny wkład 
własny jednostki samorządu wynosi o20% - tj. ok. 4 mln zł.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz dodał, że z projektów uchwał wynika, 
iż dziecko z rodziny, w której przekroczone zostaje kryterium dochodowe również może być 
objęte programem. Liczba takich dzieci nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby dzieci, 
które z programu korzystają. Zapytał, jak to funkcjonowało w latach poprzednich.  
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
odpowiedziała, że w 2018 r. - od stycznia do listopada świadczenie przyznano 4011 osobom, 
w tym liczba dzieci wyniosła 3986. Jeżeli chodzi o pomoc w formie zasiłku celowego na 
zakup posiłku – przyznano taki zasiłek 10 212 osobom.  
 
 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyj ęcia programu osłonowego „Szczególne zasady dożywiania dzieci i uczniów” na 
lata 2019-2023 – druk nr 362/2018. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków na posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci 
produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 363/2018. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego 
na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 364/2018. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


