
 

 

 

 

DPr-BRM-II.0012.20.4.2021 

Protokół nr 4/V/2021 

 

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

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 26 maja 2021 r.  

 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

 

 

stan Komisji   -   12 radnych  

 

obecnych   -   12 radnych  

 

nieobecnych  -   0 

         

 

oraz zaproszeni goście. 

 

Lista 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 p. Krzysztof Makowski. 

 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 3/V/2021 posiedzenia Komisji z dnia 19 maja 2021 r.  

3. Informacja na temat Rodzicielstwa Zastępczego w Łodzi. 

4. Informacja na temat sytuacji w łódzkich placówkach oświatowych po powrocie 

uczniów do szkół. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

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

zaproszonych gości. 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. 

 

1. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 

nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 15 maja 

2021 roku –druk nr 146/2021. 

 

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020 – druk nr 

148/2021. 

 

3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2020 – druk nr 149/2021. 

 

    Proponowany porządek po zmianach: 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 3/V/2021 posiedzenia Komisji z dnia 19 maja 2021 r.  

3. Informacja na temat Rodzicielstwa Zastępczego w Łodzi. 

3 a. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 

nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 15 

maja 2021 roku –druk nr 146/2021. 

3b. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020 – druk nr 

148/2021. 

3c. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2020 – druk nr 149/2021. 

4. Informacja na temat sytuacji w łódzkich placówkach oświatowych po powrocie 

uczniów do szkół. 
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5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

 

Ad pkt 1 Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 

 

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

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad 

 

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 3/V/21 z dnia 19 maja 2021 r.   

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała powyższy protokół. 

 

Ad pkt 3 – Informacja na temat Rodzicielstwa Zastępczego w Łodzi. 

Informacje na temat Rodzicielstwa Zastępczego przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski. Prezentacja  stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: Co decyduje o skierowaniu dzieci do 

opieki rodzinnej  lub do opieki instytucjonalnej? I jakie mamy rezerwy i jak wygląda opieka od 

strony finansowej ? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 

możliwości. Jeżeli nie mamy wolnych  miejsc w pieczy rodzinnej kierujemy dzieci do opieki 

instytucjonalnej. Dawno nie mamy rezerw, wykorzystujemy wszystkie wolne miejsca. 

Aktualnie w placówkach interwencyjnych mamy 170 dzieci. Rodzina otrzymuje wsparcie  

w wysokości 1500 zł w tym zawarte jest 500 plus na każde dziecko. Rodziny zawodowe mają 

swoją pensję w wysokości około 3000 zł brutto. Jedna rodzina zgodnie z ustawą może 

opiekować się trójką dzieci.  
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: Chciałem zapytać o środki 

pozabudżetowe o których p. Dyrektor wspominał w prezentacji. Rozumiem, że są to środki od 

sponsorów? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: Jest to 

wsparcie medyczne. Organizacja nam opłaca wizyty stomatologiczne i leczenie dla wszystkich 

dzieci z placówek. Jest jeszcze budżet obywatelski, który również wspiera finansowo.   

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poprosił Dyrektora o przesłanie materiałów 

dotyczących kampanii Rodzina jest dla Dzieci oraz materiałów związanych z obchodami 

ogólnopolskiego dnia rodzicielstwa zastępczego, które radni miasta będą mogli wykorzystać 

na swoich profilach na Facebooku w okolicach 30 maja, by szerzyć idę rodzicielstwa 

zastępczego. 

 

Ad pkt 3a -  Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 

pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 15 maja 

2021 roku –druk nr 146/2021. 

Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowie i Spraw Społecznych  

p. Iwona Iwanicka. Prezentacja  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: chciałem zapytać o Łódzką Kartę Rodziny 

i związanymi  z nią zniżkami  opłat za przejazd środkami komunikacji zbiorowej. Z tego co 

wiem zniżki obowiązują do 20 roku życia a nie do końca nauki.  

 

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami p. Małgorzata 

Markowska: Karta Dużej Rodziny i zniżki MPK obowiązuje do 25 roku życia  pod warunkiem 

kontynuowania nauki. Bezpłatne przejazdy są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, 

użytkowników Łódzkiej Karty Rodziny cztery plus do ukończenia 20 roku życia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: Chciałbym , aby panie Dyrektor odbyły 

rozmowę z MPK ponieważ jako Przewodniczący Komisji Transportu miałem zgłoszone trzy 
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interwencje gdzie wystawione zostały mandaty przez kontrolujących pomimo tego, że osoba 

posiadająca migawkę okazywała Kartę Dużej Rodziny. Mandaty dotyczyły transportu  

w tramwaju i łódzkiej kolei aglomeracyjnej.  

 

Ad pkt 3b - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020 – druk nr 148/2021. 

Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  

p. Iwona Iwanicka. Prezentacja  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji poprosił , aby w przyszłości w Sprawozdaniu gdy pojawiają się dane 

związane z organizacjami pozarządowym , aby wymieniać je z nazwy. 

 

Ad pkt 3c - Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2020 – druk nr 149/2021. 

Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  

p. Iwona Iwanicka. Prezentacja  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: Co dzieje się z pieniędzmi, które nie 

zostały wydane w danym roku? 

 

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

Pieniądze nie przepadają, przechodzą na kolejny rok. W danym roku kalendarzowym 

przedsiębiorcy wpłacają określone środki na podstawie kart do sprzedaży alkoholu w roku 

poprzednim. W 2020 r. uzbieraliśmy 16 904 000 zł, w 2019 r. – 15 691 000 zł, w 2018 r. – 

14 847 000 zł. Składki w 2020 r. były oparte na sprzedaży z roku 2019 r. i to nie obrazowało 

tego co działo się w 2020 r.  To dopiero pokaże rok bieżący. 

 

Ad pkt 4 - Informacja na temat sytuacji w łódzkich placówkach oświatowych po powrocie 

uczniów do szkół. 

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

szkołach dokonuje się diagnoza kondycji psycho-fizycznej uczniów. W tej chwili trwają też 

egzaminy. Po zakończeniu egzaminów zbierzemy materiał dotyczący diagnoz. Chcemy też 

dodatkowo przeprowadzić diagnozę, która była już robiona przez specjalistyczną poradnię 
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psychologiczną dla młodzieży. Mamy raport z maja o kondycji psycho-społeczej dzieci i taką 

diagnozę też chcemy przeprowadzić w czerwcu. Chcemy również zorganizować dwudniowe 

wyjazdy  dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Będą to wyjazdy mające na celu 

wzmocnienie pozytywnych zachowań społecznych.  Mając nadzieję na to, że jednak jesienią 

szkoły będą pracowały stacjonarnie  chcemy przygotować cykl zajęć wzmacniających 

zachowania społeczne.  

Ad pkt 5 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

 

Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 

 
 


