
 

 

DPr-BRM-II.0012.20.7.2021 

Protokół nr 7/X/2021 

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

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 6 października 2021 r.  

posiedzenie on-line 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   11 radnych  

obecnych   -   9 radnych  

nieobecnych  -   2       

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 6/VIII/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.  

3. Informacja Wydziału Edukacji na temat ilości dzieci obcokrajowców uczęszczających 

do łódzkich szkół. 

4. Informacja i podsumowanie działań dotyczących wypoczynku letniego dzieci 

organizowanego przez Wydział Edukacji. 

5. Informacja na temat stopnia realizacji konkursów prowadzonych przez Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych. 

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. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 

obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  



 

2 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmiany w kolejności rozpatrywania punktów: 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 6/VIII/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.  

3. Informacja na temat stopnia realizacji konkursów prowadzonych przez Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych. 

4. Informacja Wydziału Edukacji na temat ilości dzieci obcokrajowców uczęszczających 

do łódzkich szkół. 

5. Informacja i podsumowanie działań dotyczących wypoczynku letniego dzieci 

organizowanego przez Wydział Edukacji. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji przedstawił zmieniony porządek posiedzenia. 

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 6/VIII/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.   

Protokół został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 3. Informacja na temat stopnia realizacji konkursów prowadzonych przez 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

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

Zdrowia organizował dwa konkursy. Jeden dotyczył  działań w zakresie promocji zdrowia, 

profilaktyki gdzie jednym z  zadań było wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Na to zadanie zostało wyłonionych pięciu realizatorów. Pięć ofert otrzymało dofinansowanie, 

w całym konkursie była kwota 70 000 zł i rozdzielona została w całości. Oprócz tego zdania 

było także zadanie dotyczące  propagowania zdrowego trybu życia i edukacji zdrowotnej. Tutaj 

też jedna oferta otrzymała dofinansowanie. Łącznie z 70 000 zł pięć ofert na kwotę 57 000 zł 

otrzymało dofinansowanie, z tego cztery oferty dotyczyły wzmacniania zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, jedna dotyczyła edukacji zdrowotnej i  skierowana została do  najmłodszych 

dzieci. Pozostałe działania dotyczące wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

dotyczyły po części działań na rzecz dzieci w świetlicach środowiskowych. TPD i Caritas 

złożyły takie oferty oraz fundacja Integracja i Nowe Horyzonty.  
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Drugi konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży. Jest to profilaktyka ciąży wśród 

nastolatek. Realizator został wyłoniony w trakcie wakacji z nadzieją, że część z tych zajęć uda 

się przeprowadzić w okresie letnim. Działania na rzecz dzieci i młodzieży realizowane są  

w ramach wieloletnich konkursów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poprosił o przygotowanie w formie 

pisemnej listy organizatorów programów z określeniem stopnia ich realizacji. 

 

Ad pkt.4 Informacja Wydziału Edukacji na temat ilości dzieci obcokrajowców 

uczęszczających do łódzkich szkół. 

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji:  

Przepraszam Państwa bardzo, ale zostałam zaskoczona tym, że będę musiała jednoosobowo 

brać udział w posiedzeniu dzisiejszej Komisji. Proszę państwa, jeśli chodzi o szkoły masowe 

to mamy 172 obcokrajowców, w tym 153 obywateli Ukrainy, 6 Białorusinów, pozostałe osoby 

to są inne nacje. W szkołach specjalnych jest 5 takich dzieci, w tym 4 Ukraińców 

 i 1 Wietnamczyk. Każde z tych dzieci, zgodnie z naszymi przepisami musimy objąć 

dodatkowymi godzinami nauki języka polskiego. Dzieci te mają indywidulany tryb nauki i to 

jest zrozumiałe ale koszty które ponosimy rosną.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: czy można poprosić o dane jak to wygląda 

w poszczególnych szkołach. Mam informację, że są szkoły  w których jest 8-9 dzieci 

pochodzenia ukraińskiego i na lekcjach z powodu nieznajomości języka nic nie rozumieją. Czy 

Wydział Edukacji analizował, jak wygląda przyrost na przestrzeni ostatnich lat i jak dane szkoły 

radzą sobie z nauczaniem obcokrajowców? 

 

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: 

Możemy to sprawdzić  i prześlemy informację do Pana Przewodniczącego. Na pewno mogę 

powiedzieć, że w jednej bursie mamy samych uczniów pochodzenia ukraińskiego. Bursa 

podpisała umowę współpracy ze szkołami publicznymi w których te dzieci uczą się. To są 

szkoły sportowe, tam jest również wsparcie językowe wychowawcy bursy. 
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Ad pkt 5. Informacja i podsumowanie działań dotyczących wypoczynku letniego dzieci 

organizowanego przez Wydział Edukacji. 

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: W 

tym roku miasto Łódź  wydało 1 537 240 zł i zorganizowało wypoczynek w 42 szkołach 

 i placówkach oświatowych. Półkolonie w szkołach zostały zorganizowane   dla 2625  miejsc, 

półkolonie w szkołach specjalnych -45 miejsc. Kolonie w Grotnikach - 192 miejsc i dodatkowe 

miejsca na półkolonie w szkołach kształcenia specjalnego – 40 miejsc. Wypoczynek odbywał 

się w reżimie sanitarnym. Dzieci mogły wychodzić na zewnątrz placówek, korzystać z oferty 

instytucji kultury. Z powodu ograniczonych środków finansowych nie możemy spełnić 

wszystkich oczekiwań.  

 

Faza pytań i dyskusji 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: czy przygotowana oferta wypoczynku 

była wystarczająca? 

 

P.o. Kierownika p. Hanna Belke-Markiewicz Oddział ds. Organizacji Kształcenia 

Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji: 

Koniec czerwca i pierwsze trzy tygodnie lipca jest to czas kiedy zainteresowanie i potrzeba 

rodziców żeby zorganizować opiekę dla dzieci jest duża. Myślę, że spokojnie powinniśmy 

utworzyć dodatkowo jakieś 50-60 miejsc żeby zaspokoić te potrzeby. 

 

Ad pkt 6 . Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 

27 października br. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski podziękował  za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

   Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 
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