
DPr-BRM-II.0012.19.17.2019 
Protokół nr 17/XII/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 grudnia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny 
     tj. p. Sebastian Bohuszewicz 
      
 
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 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum 
Medycznym „Widzew” w Łodzi – druk nr 373/2019. 

2. 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 2020 – druk nr 374/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – druk nr 375/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 381/2019. 
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5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 382/2019. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Michał Olejniczak  powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Wiceprzewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał porządek obrad pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ze względu na chwilową nieobecność osoby referującej radni przystąpili do rozpatrywania  
w pierwszej kolejności pkt. nr 2 niniejszego posiedzenia. 
 
 
Ad pkt 2 - 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 2020 – druk nr 374/2019.  
 
 
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.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, czy w ramach programu organizowane są  
w szkołach zajęcia dla uczniów – dotyczące przemocy oraz zajęcia dla nauczycieli.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że program obejmuje zajęcia dla uczniów. Prowadzone są również zajęcia  
w szkołach dla młodocianych sprawców przemocy. Jeśli chodzi o szkolenia dla nauczycieli, 
to szczegółowe informacje posiada Wydział Edukacji.  
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Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy w ramach programu, z budżetu Miasta 
przekazywane są środki finansowe na utrzymanie Domu Samotnej Matki przy  
ul. Broniewskiego.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że w tej części programu Dom Samotnej Matki nie jest finansowany z budżetu 
Miasta.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, ile dotychczas wystawiono Niebieskich Kart, kto je 
zakłada i kto zamyka. 
 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 
wyjaśniła, że od mniej więcej trzech lat liczba Kart utrzymuje się na poziomie 1 400. 
Najwięcej Kart zakłada Policja, następnie pracownicy MOPS i pedagodzy. Karty zamykane 
są przez przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy w skład którego 
wchodzi również przedstawiciel Policji. Dodała, że zdarzyło się w jednym z lat, że 
założonych Kart było jedynie 1200.  
 
Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała o zasady monitorowania oraz weryfikowania 
realizacji zadań.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że co roku przedstawia się radnym Rady Miejskiej sprawozdanie z realizacji 
programu wraz ze sprawozdaniem finansowym. Również co roku przeprowadza się 
zewnętrzną ewaluację programu - dotyczy ona też programu przeciwdziałania narkomanii  
i alkoholizmowi. Ponadto przeprowadzona została analiza mająca na celu pokazanie zakresu 
zjawiska przemocy – badania ankietowe na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych 
mieszkańców Łodzi. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, co cztery lata przeprowadzane są 
badania ESPAD tj. ogólnoeuropejski kwestionariusz dla młodzieży w określonym wieku – III 
klasa gimnazjum, II klasa ponadgimnazjalna – który monitoruje zjawisko picia alkoholu, 
używania narkotyków, palenia tytoniu i przemocy w środowisku rówieśniczym.  
 
Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała, czy ta przemoc zmniejszyła się.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że omawiany program stanowi zlepek różnych działań – profilaktycznych  
i naprawczych. O skali zjawiska przemocy decyduje również fakt, czy jest ono raportowane, 
czy nie. Z tego względu nie ma w tej kwestii danych bezwzględnych. Badania ESPAD 
przeprowadzanie były w roku ubiegłym i zostaną powtórzone za cztery lata.  
 
Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała, czy środki finansowe na realizację programu 
wykorzystywane są w pełni i czy są to środki wystarczające.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że środki wykorzystywane są w pełni, szereg działań związanych ze 
zjawiskiem przemocy finansowanych jest ze środków „alkoholowych”, gdyż działania te 
uzupełniają się.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy wzrost spożycia alkoholu 
wśród dziewcząt, różnica w spożyciu przekłada się na wzrost liczby przestępstw i wykroczeń.  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że pytanie dotyczy MPPiRPA i pełny raport prześle radnej na adres e-mail.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum 
Medycznym „Widzew” w Łodzi – druk nr 373/2019. 
 
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski omówił 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, kto rekomendował kandydata do Rady Społecznej.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że jest to osoba z rekomendacji przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy poprzednik obecnego kandydata był również 
przedstawicielem przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
że procedura jest następująca: przewodniczący Rady Miejskiej uzgadnia z radnymi skład 
Rady Społecznej i rekomenduje osoby do jej składu.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy dyrektor ma pewność, że przewodniczący Rady 
dokonał ustalenia z radnymi Rady Miejskiej.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział że osoba rekomendowana do składu Rady Społecznej wskazana została  
w odpowiedzi na zapytanie Wydziału dotyczące kandydata.  
 
Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała, czy radni mogą uzyskać bliższe informacje na 
temat tej osoby.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział że kandydat wskazany został przez przewodniczącego Rady Miejskiej po 
uzgodnieniu z radnymi Rady Miejskiej i bliższych informacji nt. kandydata Wydział nie 
posiada. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych jest projektodawcą projektu, natomiast reszta 
pozostaje po stronie Rady Miejskiej.  
 



 5

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy nie było takiej tradycji, 
że informacje na temat kandydatów przekazywane były radnym.  
 
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział że w przypadku omawianego projektu uchwały sytuacja jest specyficzna, gdyż  
zmarł członek Rady Społecznej i zgłoszona została potrzeba powołania kolejnej osoby.  
W sytuacji, kiedy następuje koniec kadencji Wydział prosi o zgłoszenie kandydatów przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej, po uzgodnieniu z radnymi Rady Miejskiej. Listę 
kandydatów włącza się do projektu uchwały, aby następnie przedstawić projekt radnym. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2020 – druk nr 375/2019. 
 
 
Radny p. Władysław Skwarka wyjaśnił, że program jest radnym znany. Zaproponował, aby 
nie omawiać treści projektu, a jedynie zadawać pytania. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o wysokość środków finansowych na realizację 
programu.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że w programie brak jest zapisu dotyczącego środków finansowych – tak jak  
w programie dotyczącym przemocy. Oba programy finansowane są z środków tzw. 
„kapslowych”. Na oba programy zaplanowano 14 mln zł, tj. taką samą kwotę, jak w roku 
ubiegłym. Jeśli przychody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż  alkoholu będą wyższe, to 
środki  nie przepadają tylko przechodzą na rok następny.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 381/2019. 
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Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały oraz 
autopoprawkę wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
Brak głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 382/2019. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono. 
Brak głosów w dyskusji. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 6 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zwróciła się z prośbą do dyrektorów wydziałów  
o przybywanie na posiedzenia Komisji z pełną wiedzą, tak aby radni mogli w oparciu  
o przekazaną im wiedzę głosować.  
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Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
   Protokół sporządziła           Wiceprzewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska           Michał Olejniczak 
 
 


