
Protokół Nr 3/XII/2018 
DPr-BRM-II.0012.7.23.2018       posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 
 

I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 12 radnych 
 
obecnych   - 11 radnych 
 
nieobecnych   -  1 radny 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr II/XII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2018 rok - druk nr 357/2018. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 - druk nr 358/2018. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019 - druk nr 
359/2018. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - druk nr 360/2018. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
posiedzenie Komisji.  
 
Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
  
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu nr II/XII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu nr II/XII/2018 z dnia 11 grudnia 
2018 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr II/XII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku. 
 
Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 357/2018. 
Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 - druk nr 358/2018. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła łącznie projekty 
uchwały opisane w drukach 357/2018 i 358/2018.  
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 357/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 357/2018. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2018-2040 - druk nr 358/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 - druk nr 
358/2018. 
 
Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na rok 2019 – druk nr 359/2018. 
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P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda omówiła projekt 
uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski na ile został wyceniony program w budżecie 
na rok 2019? 
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda całość programu 
tj. 1 028 824 zł, z tego kwota 536 380 zł to pieniądze z budżetu miasta i kwota 492 444 zł 
z budżetu państwa. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski czy te pieniądze znajdują już swoich 
adresatów i realizatorów programu? 
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda tak, 
koordynatorami jest Wydział Zdrowia, Wydział Edukacji i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Wydział Edukacji ma zabezpieczoną kwotę w wysokości 153 860 zł, MOPS 23 020 zł, a Wydział 
Zdrowia 359 500 zł. Reszta to środki z budżetu państwa i tu realizatorem jest Wydział Zdrowia 
i są to pieniądze na hostel i na zajęcia korekcyjne dla sprawców przemocy (na ul. 
Franciszkańskiej).  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski czy wobec tego podziału zostały zastosowane 
jakieś procedury przetargowe, konkursowe? 
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda jeżeli chodzi 
o środki z budżetu państwa to nie, natomiast z budżetu miasta to będzie procedowany konkurs na 
wybór realizatorów.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski w oparciu, o jakie decyzje dokonał się podział 
środków na poszczególne wydziały? 
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda działania są 
realizowane, kontynuowane od wielu lat i taki zapis został przyjęty z lat ubiegłych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski skoro zostało wszystko przyjęte z lat 
ubiegłych, skoro program nie różni się od tego realizowanego w 2018 to, czemu projekt uchwały 
trafia do nas na trzy dni przed końcem roku? 
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda pierwszy powód 
jest taki, że czekaliśmy na diagnozę, którą po raz pierwszy zleciliśmy. Diagnoza została 
przeprowadzona z nadwyżki budżetowej, konkurs na wybór realizatora diagnozy został 
przeprowadzony w wakacje, pod koniec wakacji realizator został wybrany, do 31 grudnia jest 
termin oddania całej diagnozy, natomiast wstępną diagnozę mieliśmy dopiero na początku grudnia.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski czy procedura przetargowa będzie dotyczyła 
jednego roku czy podobnie jak poprzednio, trzech lat? 
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda trzech lat. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski to ubolewam nad faktem, że przez trzy lata 
krytycznego stosunku do programu, co do podziału środków na poszczególne komórki Urzędu 
Miasta Łodzi, Wydział Edukacji w dalszym ciągu jest trzeciorzędnym realizatorem programu 
przeciwdziałania przemocy, do którego kierujemy nasz program, to głównie ludzie młodzi, którym 
chcemy zaszczepić wyeliminowanie przemocy zarówno funkcjonowania rodziny jak i środowiska. 
Przykro mi to stwierdzić, ale główny koordynator, czyli Wydział Zdrowia nie wyciągnął 
z trzyletniej dyskusji nad poprzednim projektem podziału środków zrealizowanych, żadnych 
wniosków.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski skierował pytanie do dyrektora Wydziału 
Edukacji, czy te środki, którymi będzie dysponował Wydział są proporcjonalne do potrzeb 
zgłaszanych do pedagogów i poradnie psychologiczne? 
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz te środki, którymi 
dysponuje Wydział one nie pozwalają na rozszerzenie działań profilaktycznych, które pewnie 
powinny być zastosowane. Zjawisko przemocy, jak wszystkie zjawiska społeczne, ewaluuje i 
nieco się zmienia, zmieniają się w związku z tym także potrzeby dotyczące działań 
profilaktycznych. Ale na skutek tego, że te działania są kontynuacją, to zapewne przez kolejne trzy 
lata będziemy realizowali to, co robiliśmy do tej pory.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski biorąc pod uwagę fakt, że od września nie 
będziemy mieli gimnazjów problem agresji pojawi się ze wzmożonym zakresie w szkołach 
podstawowych i w związku z tym stwierdzenie, że program będzie kontynuowany przy innej 
strukturze funkcjonowania łódzkiej i nie tylko łódzkiej edukacji wydaje się mocno wątpliwy. 
Dziękuję za te wyjaśnienia, bo na ten temat porozmawiamy sobie na innym posiedzeniu Komisji, 
kiedy będziemy mówić o aspektach wychowawczych występujących na terenie szkół i placówek 
oświatowych.  
 
Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019 – druk nr 359/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
rok 2019 – druk nr 359/2018. 
 
Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - druk nr 
360/2018. 

 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda omówiła projekt 
uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
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Radny p. Krzysztof Makowski mam kilka uwag do Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii, ponieważ on się generalnie niewiele różni od pozostałych programów, które kilka lat 
w naszym mieście były prowadzone i co mnie uderza najbardziej w przygotowaniu tego programu 
to jest to, że nigdzie nie znajduję zapisu, że program był konsultowany z Policją z Wydziałem ds. 
walki z narkomanią. Miałem okazję spotkać się i rozmawiać z policjantami, którzy „pracują w 
narkotykach” i mówią, że te programy nijak się mają do łódzkiej rzeczywistości. W związku z 
tym, moja sugestia jest taka, abyście państwo spróbowali spotkać się z tymi osobami, które na co 
dzień mają kontakt z tego typu uzależnieniami, walczą z nimi, i podpytali co jeszcze można zrobić, 
aby młodzież nie wchodziła w narkotyki, w dopalacze.  
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda jeżeli chodzi o 
współpracę z Policją, to co roku Wydział Zdrowia opracowuje raport sceny narkotykowej w Łodzi 
i taki raport w tym roku również opracowaliśmy na podstawie danych otrzymanych z Policji na 
rok 2017, więc możemy go udostępnić. Natomiast, jeśli chodzi o program, to jest on realizowany 
między innymi przez organizacje pozarządowe, które przede wszystkim skupiają swoje działania 
na programach rekomendowanych przez Ministerstwo, przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i tam te zapisy również się znajdują, jeżeli chodzi o wskazania Policji, 
jakie działania powinny być realizowane i w ramach, jakiej profilaktyki.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski ja poproszę o tą mapę, jeżeli można. Natomiast nie ukrywam, że 
jeżeli będzie taka wola i zgoda pana przewodniczącego i policjantów, to sugerowałbym spotkanie i 
myślę, że w marcu byłbym gotów z propozycjami do programu, aby na przyszły rok można było 
już wprowadzić zmiany. Warto spotkać się i porozmawiać jak ten program ma się do faktycznej 
walki z narkomanią w Łodzi. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski bardzo sobie cenie tę propozycję, natomiast 
boję się, że termin marcowy może być terminem spóźnionym. Nie wiem jak przewidziane są 
procedury konkursowe w Wydziale Zdrowia, i jeżeli zapadną decyzje rozstrzygające realizację 
tego programu na okres trzech lat, to do tematu będziemy mogli wrócić w 2022 roku, po 
zakończeniu realizacji tego cyklu.  
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda zarządzenie jest 
już procedowane i myślę, że po nowym roku zostanie ogłoszone. Teraz jest w legislacji 
w Wydziale Prawnym.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski w takim razie ja spróbuję opracować coś wcześniej, może uda się 
część rzeczy wziąć pod uwagę i wprowadzić do programu, ewentualnie przy kolejnych 
opracowaniach będą brane pod uwagę opinie tych, którzy na co dzień się z tym spotykają i walczą 
dosyć skutecznie. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski myślę, że uzgodnimy termin posiedzenia, na 
którym omówimy ten temat i nie będzie za późno żeby w trakcie realizacji programu można było 
ciekawe propozycje wynikające z działalności pozarządowych również wprowadzić do realizacji 
programu na przyszłość.  
Jakie środki na realizacje programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są 
przewidziane w budżecie i ile tych środków przewidzianych jest dla poradni specjalistycznej przy 
ul. Niciarnianej? 
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P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda całość budżetu 
wynosi 12 201 000 zł i dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki to jest kwota 4 000 920 zł. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski czy te 4 000 000 zł to jest na profilaktykę 
w jednej instytucji czy na leczenie? Mamy program profilaktyki, a 1/3 pieniędzy przeznaczonych 
na program profilaktyki przeznaczamy na leczenie skutków. W związku z tym, co mają skutki 
wspólnego z profilaktyką? 
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda zapisy 
o profilaktyce i leczeniu wynikają z ustawy i musi być to ujęte w programie. Więc również na 
leczenie są przeznaczone środki.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski rozumiem, ja nie mam zastrzeżeń, że na to są 
przeznaczone pieniądze, tylko mam zastrzeżenia, co do wysokości środków przeznaczonych na 
profilaktykę, że 1/3 kierujemy do jednej instytucji o bardzo zawężonym okręgu zainteresowania, 
adresowanych głównie do pacjentów, potencjalnych bądź obecnych, a problem alkoholizmu nie 
dotyczy tylko mieszkańców Łodzi korzystających z ośrodka przy ul. Niciarnianej. Uważam, że jest 
to kolejny przykład przeznaczania środków programowych na statutowe obowiązki gminy 
wynikające z funkcjonowania tej instytucji. To tak, jak ja bym chciał jedną szkołę w Łodzi 
potraktować w taki sposób, że z programu realizuję wszystkie jej zadania. Bo tak to mniej więcej 
wygląda. Mamy ponad 300 placówek edukacyjnych, nie chcę pytać jak wygląda ilościowo kwota 
pieniędzy przeznaczona na jedną szkołę, gdzie jest kilkaset podmiotów, które na co dzień mogą 
być potencjalnym obiektem zainteresowania profilaktyki ze względu na środowisko w którym 
dzieci funkcjonują. To są kolejne przykłady na to, że program przekazany nam na trzy dni przed 
końcem roku kalendarzowego w dniu, kiedy odbywa się debata budżetowa miasta, jest olbrzymim 
nietaktem wobec Rady Miejskiej ze strony Urzędu. Wydajecie na oba programy ponad 14 000 000 
zł i traktujecie Komisję i Radę jak naiwnych ludzi, którzy nie potrafią nic na ten temat wymyślić, a 
tym bardziej powiedzieć. To, że jest to początek kadencji wcale nie oznacza, że macie państwo do 
czynienia z ludźmi nie potrafiącymi myśleć.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka ponieważ rozmawiałam 
z panią dyrektor Iwanicką i żałuję, że je tu nie ma, ale rozumiem, że jest obok na Komisji Zdrowia, 
ona mi przekazywała informacje, ze przekazaliście państwo późno ten projekt w związku z tym, że 
były robione jakieś badania. To jakby pani mogła powiedzieć o tych badaniach. 
 
P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda jak wcześniej 
wspomniałam, była realizowana diagnoza i czekaliśmy na pierwsze wyniki wstępne, które 
dostaliśmy na początku grudnia, całość badań dostaniemy na początku roku i wtedy będziemy 
mogli je udostępnić. Te wstępne wyniki są bardzo ciekawe i pokazują problem, jaki mamy 
w mieście, zarówno w ramach przemocy, alkoholu jak i narkotyków. Diagnozę przygotowało 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski może warto, aby na posiedzenie Komisji przyszli ci, którzy 
organizowali te badania i żebyśmy nam zreferowali jak to wygląda, bo w ten sposób pewnie 
będzie nam łatwiej zrozumieć metod badań i o co w tym wszystkim chodzi, bo to generalnie do 
tego typu programów powinniśmy mieć załączniki abyśmy mieli odniesienie skąd to wszystko się 
dzieje i dlaczego. Bo tak naprawdę pani mówi, że są takie badania, jest taka mapa, a my dostajemy 
suchą informację, gotowy program, dodatkowo bardzo późno i on nie rzuca na kolana. Może 
gdyby załącznikami były wyniki badania, łatwiej byłoby nam zrozumieć niektóre zapisy. 
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P.o. Kierownika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marta Syguda umowa trwa do 
31 grudnia, dlatego docelowo badania będą dopiero po nowym roku. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski nie wiem jak to komentować, jest program na 
trzy lata, jest zrobiona diagnoza, są wydane pieniądze, a wyniki diagnozy będą prezentowane po 
przyjęciu programu na kolejne trzy lata i po podziale środków. Nie znajduję logiki w tym 
działaniu. 
 
Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w  sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - 
druk nr 360/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - druk nr 360/2018. 
 
Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


