
 

 

DPr-BRM-II.0012.20.2.2022 

Protokół nr 12/I/2022 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi  

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 26 stycznia 2022 r.  

posiedzenie on-line 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   11 radnych  

obecnych   -   11 radnych  

nieobecnych  -   0      

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 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. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Makowski. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 1/I/22 z dnia 12 stycznia 2022 r.  

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r 

4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 r 

5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacja na temat: 

- Zadań Komisji 

- Składu Komisji 

- Działań Komisji 

- Efektów działań Komisji 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości na posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi. 
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Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 

obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1 i została zmieniona kolejność punktów. 

1. Informacja na temat oferty feryjnej dla łódzkich dzieci.   

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 11/I/22 z dnia 12 stycznia 2022 r.  

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r 

4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 r. 

5. Informacja na temat oferty feryjnej dla łódzkich dzieci.   

6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacja na temat: 

- Zadań Komisji 

- Składu Komisji 

- Działań Komisji 

- Efektów działań Komisji 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji przedstawił zmieniony porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr protokołu nr 11/I/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący poddał protokół  nr 11/I/22 pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r. 

Sprawozdanie z prac Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poinformował, że sprawozdanie zostało 

przekazane radnym za pośrednictwem Aktówki.  

Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z prac Doraźnej Komisji ds. 

Rodziny, dzieci i Młodzieży w Łodzi Rady Miejskiej w Łodzi za 2021 rok. 

 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2021 rok. 

 

Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 r. 

Plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poinformował, że plan pracy został 

przekazany radnym za pośrednictwem Aktówki.  

Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy  Doraźnej Komisji ds. Rodziny, 

Dzieci i Młodzieży w Łodzi Rady Miejskiej w Łodzi na 2022  rok. 

 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2021 rok. 

 

Ad pkt 5. Informacja na temat oferty feryjnej dla łódzkich dzieci.   

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poprosił o przedstawienie informacji na 

temat oferty feryjnej dla dzieci przez Wydział Kultury, Wydział Edukacji, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji oraz Wydział Sportu. 

Główny Specjalista w Wydziale Kultury p. Sławomir Macias przedstawił ofertę feryjną dla 

dzieci -  załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał, czy w zawiązku z sytuacją 

epidemiczna i obostrzeniami Wydział jest przygotowany na przeprowadzenie części zajęć on-

line 
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 Główny Specjalista w Wydziale Kultury p. Sławomir Macias: tak Wydział jest 

przygotowany na takie zajęcia.  

 

Podinspektor Wydział Edukacji p. Magdalena Misiakiewicz-Woch:  Wydział organizuje 

półkolonie dla dzieci klas I-IV. Półkolonie odbędą się w 34 szkołach i placówkach 

oświatowych. Zostało przygotowanych 1555 miejsc na dwutygodniowych turnusach. Zajęcia 

trwają od 7.00-17.00. Oprócz opieki zapewniamy dzienne wyżywienie  składające się  

z drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku. Opłata za 1 dzień pobytu wynosi 20 zł. Jesteśmy 

też przygotowani na różne scenariusze związane z rozwojem epidemii. Rekrutacja zaczyna się 

1 lutego br.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak:  jak wygląda rozliczenie półkolonii dla 

dzieci z ubogich rodzin? 

 

Podinspektor Wydział Edukacji p. Magdalena Misiakiewicz-Woch: Opłata za dzień pobytu 

wynosi 20 zł , za dwa tygodnie – 200 zł . Komercyjnie organizowane półkolonie kosztują około 

700 zł za tydzień pobytu. To jest oferta feryjna dla mniej zamożnych rodzin. My już nie 

przewidujemy zejścia z tej kwoty. To jest tylko opłata za wyżywienie dziecka. Wydatki na 

program i opiekę ponosi miasto Łódź  i to jest 612 250 zł za organizację dla 1555 dzieci. 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska: 

MOSiR od trzech dni prowadzi rekrutację na zajęcia. Oferta została przygotowana dla dzieci 

od 5 do 10 roku życia.  

Oferta feryjna dla dzieci stanowi  załącznik nr 8 do protokołu.  

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka: 11 lutego odbędzie się  

w Łodzi kolejny mityng lekkoatletyczny. Do tej pory organizatorzy część środków 

finansowych przeznaczali dla młodzieży.   

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poinformował, że Aqua Park Fala również 

organizuje wypoczynek feryjny dla dzieci w zakresie nauki pływania. Koszt około 700 zł za 

opiekę wraz z posiłkiem.  
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Ad pkt 6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacja na 

temat: Zadań Komisji, składu Komisji, efektów działań Komisji. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Komisja 

powołana została zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. W skład Komisji wchodzi 25 osób.. 

W Komisji reprezentowane są takie instytucje jak: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 

Wydział Edukacji, MOPS, Komenda Straży Miejskiej, Miejska. Komenda Policji, kuratorzy, 

Oddział ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Stowarzyszenie i Miejskie Centrum 

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej. Komisja spotyka się na plenarnych posiedzeniach co tydzień 

w pełnym składzie. Cotygodniowy rytm wynika z czasu jaki mamy na zaopiniowanie 

wniosków  na punkty sprzedaży alkoholu. W 2021 r. tych lokalizacji było 670. Inną formą pracy 

są zespoły orzecznicze. Są to spotkania z osobami, które zostały zgłoszone do Komisji przez 

Policję , MOPS lub przez rodzinę, których problem nadużywania alkoholu dotyczy. Zadaniem 

Zespołów jest monitorowanie procesu  wychodzenia z  nałogu, motywowanie tych osób, pomoc 

w szukaniu grup wsparcia. Powstały też dwa zespoły tematyczne. I tu poproszę o informację 

Przewodniczącą Zespołu p. Hannę Belkę-Markiewicz. 

 

P.o. Kierownika Oddziału Wydział Edukacji p. Hanna Belke -Markiewicz: Zgodnie  

z regulaminem pracy Komisji Zespoły muszą spotykać się raz na kwartał. W zeszłym roku 

odbyły się 4 posiedzenia Zespołu ds. Edukacji. Pierwsze posiedzenie odbyło się w lutym i było 

poświęcone analizie i omówieniu wyników badań  na temat ilości spożywania alkoholu   

w czasie pandemii. Badania zostały przeprowadzone przez Instytut Psychologii Uniwersytetu 

Łódzkiego. Badania nie potwierdziły wzrostu spożycia alkoholu w czasie pandemii, ale w ciągu 

ostatnich lat zmieniła się struktura sprzedaży alkoholu. 1/3 alkoholu poniżej 200 ml 

sprzedawana jest w godzinach porannych.  Model spożywania alkoholu zmierza w kierunku  

takim, że nie upijamy się raz a dobrze, ale utrzymujemy przez cały dzień ten sam poziom 

alkoholu we krwi. Drugie spotkanie było związane z przygotowaniem się do otwarcia szkół  

1 września i poświęcone było takim obszarom, które powinny być objęte dodatkowymi 

wzmocnieniami profilaktycznymi. Dla ułatwienia pracy szkołom we wrześniu Specjalistyczna 

Poradnia dla Młodzieży zorganizowała kolejną edycję konferencji pod tytułem : „Rola 

Programu profilaktyczno-wychowawczego w życiu szkoły” i odpowiadała przede wszystkim 

na zagadnienia, jak prowadzić zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, kiedy uczniowie nie 

pracują cały czas stacjonarnie. Ostatnie posiedzenie to była konferencja zorganizowana w 

grudniu „Zdolni zdalnie” i uczestnicy odpowiadali na problem  wielu uczniów, którzy nie mogą 
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wykorzystać swojego potencjału podczas nauki zdalnej. Efektem tych spotkań jest praca ze 

szkołami. Środki przewidziane na profilaktykę antyalkoholową są bezpośrednio 

dystrybuowane do szkół. Środki przeznaczone na realizację programów  przeciwdziałania  

narkomanii są przede wszystkim poświęcone wzmacnianiu prozdrowotnych postaw wśród 

młodzieży. Realizowaliśmy program Las – Letnia Akademia Sportu, realizowaliśmy program 

Osiedlowej Aktywności Sportowej. W czerwcu  zostały zorganizowane dwudniowe, 

wyjazdowe integracyjne zajęcia adresowane dla młodzieży po nauce zdalnej. 

Na prośbę Przewodniczącego p. Kierownik zobowiązała się do przesłania linku do raportu  

dotyczącego wyników badań na temat ilości spożywania alkoholu  w czasie pandemii. 

 

Sekretarz  Zespołu p. Juliusz Kurzawa: Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej zajmuje się 

miejskimi programami dotyczącymi leczenia uzależnień, pomocy społecznej. W ubiegłym roku 

działanie Zespołu zostało ograniczone ze względu na pandemię. Odbyły się 4 spotkania 

poświęcone realizacji programów. 

 

Faza pytań i dyskusji 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: mam pytanie do p. Dyrektor 400-500 

wydanych opinii w roku około 10 tygodniowo. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: układa 

się to bardzo różnie, były tygodnie , że było 20 . 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: poprosił o przedstawienie harmonogramu 

prac związanych rozpatrzeniem wniosku.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: Wizje 

lokalne są przeprowadzane w zespole trzyosobowym po godzinach pracy. Członkowie Komisji 

podzieleni są na dzielnice. My jako Komisja jesteśmy ostatnim elementem tego procesu. 

Wniosek składany jest w Zespole ds. Zezwoleń po dostarczeniu formalne punkty zostaną przez 

przedsiębiorcę wypełnione wniosek trafia do Komisji i jest opiniowany pod kątem zgodności  

z uchwałą Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: czy zdarzyło się odrzucić wniosek? 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: tak. 

Czasami wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne ale na przykład lokalizacja punktu jest 

na tyle bliska jeśli chodzi o obiekt chroniony, że Komisja wydaje opinię negatywną. W 2020 r. 

zostało wydanych 5 negatywnych opinii.  Przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się 

 o wstępną wizję lokalizacyjną zanim rozpocznie się proces składania wniosku. Pozwolenie na 

sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą jest wydawane na 5 lat. W 2018 r. zmieniała się uchwała 

na podstawie rozstrzygnięcia sądowego, które wymusiło na nas określenie konkretnej 

odległości mierzonej w metrach pomiędzy obiektem chronionym a punktem sprzedaży 

alkoholu jak i trwałej przeszkody. Trwałą przeszkodą w poprzedniej wersji uchwały była 

krawędź jezdni i na przykład punkt sprzedaży alkoholu umieszczony naprzeciwko szkoły mógł 

funkcjonować, w nowej wersji jeśli trzeba mierzyć drogę od wejścia do szkoły a często od 

ogrodzenia szkoły do wejścia do obiektu sprzedaży może się okazać, że tych 50 metrów nie  

ma  i placówka może nie otrzymać zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Odległość od lokalu  do 

punktu chronionego ma wynosić 30 metrów, od sklepu do punktu – 50 metrów. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: ile wniosków zostało skierowanych do 

sądu w związku ze stwierdzeniem problemu alkoholowego w rodzinie? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: W 2020 

r. skierowano 184 osoby do biegłych sądowych, przebadano 72, 66 wniosków zostało 

skierowanych do sądu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poprosił o przesłanie w formie pisemnej 

sprawozdań za 2019 i 2020 r.  z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w tym także z działań Zespołu ds. Edukacji i Zespołu ds. Zdrowia. 

 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono żadnych spraw.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że w ramach Doraźnej Komisji został powołany Zespół 

ds. Pieczy Zastępczej. W skład Zespołu weszli: 

1. Pan radny Krzysztof Makowski - Przewodniczący Komisji. 

3. Pani radna Katarzyna Wachowska - Wiceprzewodnicząca Komisji. 

4. Pani radna Agnieszka Wieteska - Wiceprzewodnicząca Komisji. 
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Pierwsze posiedzenie Zespołu zaplanowano na 28 stycznia br. o godz. 10.00 w siedzibie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Przewodniczący przypomniał, że w  niedzielę 30 stycznia po raz 30 gramy z Wielką Orkiestrą 

Świątecznej Pomocy. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski podziękował  za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

   Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 

 

 


