
DPr-BRM-II.0012.19.6.2019 
Protokół nr 6/IV/2019 

 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 kwietnia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   9 radnych  
 
obecnych   -   8radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny  
     tj. p. Radosław Marzec 
      
 
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  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 81/2019. 

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za  
rok 2018 – druk nr 83/2019. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań  
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 84/2019. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 81/2019. 

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za  
rok 2018 – druk nr 83/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań  
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 84/2019. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Radni przyj ęli porządek obrad przez aklamację. 
 
 
Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 81/2019.  
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały  
z autopoprawką, wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Radni przyj ęli projekt uchwały przez aklamację. 
 
 
Ad pkt 2 - Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2018 – druk nr 83/2019.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
omówiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał o broszury informacyjne 
dotyczące leków OTC – tj. wydawanych bez recepty, brak adnotacji o wydatkowanych na ten 
cel środkach finansowych. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
wyjaśniła, że broszury pozostały z ubiegłego roku.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy w innych działaniach 
wydziału pojawia się jeszcze problematyka leków o działaniu odurzającym, wydawanych bez 
recepty.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że jest to widoczne w raportach. Program wskazuje jedynie, jakimi środkami 
dysponował wydział i jak zostały one wykorzystane. Nie jest to jedyna informacja o zjawisku 
, jakim jest narkomania. Co roku przygotowywany jest raport gminny pn. Monitorowanie 
problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy – jest to informacja pochodząca od 
różnych podmiotów, do których trafiają osoby z problemem narkotykowym. Raport 
umożliwia monitorowanie zjawiska – czy sytuacja ulega poprawie, czy pogorszeniu w tym 
zakresie. Ponadto w 2018 r. opracowana została po raz pierwszy diagnoza – raport -
rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych i używania narkotyków. Uwzględnione  
w diagnozie zostało również zjawisko przemocy. Badanie przeprowadzano na 
reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych mieszkańców Łodzi. Powiedział, że z raportu 
wynika, iż najczęściej używanym narkotykiem jest marihuana oraz haszysz – deklarowało to 
17% dorosłych mieszkańców Łodzi. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy kontakt  
z narkotykami miało 2,9% kobiet oraz 12,5% mężczyzn, osoby w wieku od 18 do 29 r.ż. 
Prawie 30% ankietowanych wyraziło opinię, że używanie marihuany i haszyszu powinno być 
dozwolone. Tylko 2,5% wyrażało przyzwolenie na dostęp do heroiny. Ankietowani wyrażali 
świadomość o szkodliwości narkotyków, że ich regularne stosowanie ma wpływ na zdrowie. 
Jednocześnie narkomani postrzegani są negatywnie przez społeczeństwo: 
- narkoman ma negatywny wpływ na innych 67% 
- to awanturnik 34% 
- narkoman to dziwak 50% 
- narkomanów trzeba izolować od społeczeństwa 40% 
- narkomanów należy karać 25% 
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Przeciwdziałać narkomanii powinni: 
- rodzice 90% 
- system oświaty 82% 
- policja 63% 
Ankietowani wiedza, gdzie szukać pomocy i uważają, że działania wspierające są dostępne.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił się z prośbą o przekazanie 
informacji z raportu nt. tego, jakie leki OTC są wykorzystywane, jako środki odurzające. 
Komisja przygotowałaby wystąpienie do ministra zdrowia o rozważenie zmiany kwalifikacji 
tych leków, na takie wydawane na receptę.  
 
Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała o środowisko, w jakim przeprowadzane było 
badanie i jaka firma przeprowadzała badanie.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że na reprezentatywnej grupie dorosłych łodzian badanie przeprowadzała 
wyłoniona w konkursie firma, która również przeprowadza badanie pn. ESPAD. 
Zaproponowała przekazanie radnej raportu droga elektroniczną.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o informację nt. efektów, jakie przynosi program. 
Dla ilu osób, program który kosztuje ok. 2 mln zł spowodował, że przestali np. brać 
narkotyki. Radnego interesuje efekt podejmowanych działań, tym bardziej, że coraz więcej 
substancji pojawia się na rynku.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że program jest sumą niezależnych działań, nie ma jednej formy działania.  
Raport po raz pierwszy przeprowadzany był w 2018 r. Można pozyskać informację  
o zjawisku, poprzez jego monitorowanie. Np. zmalała liczba zgłoszeń dotyczących zażywania 
(w stosunku do 2016 r.) do lecznictwa ambulatoryjnego z 1609 zgłoszeń do 1541 zgłoszeń.  
W przypadku dopalaczy – z 261 na 179 zgłoszeń.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o zgony z tytułu zażywania dopalaczy.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
odpowiedziała, że tendencja jest malejąca. W 2011 r. zgonów było 15. W 2012 r. – zgonów 
było 10, w 2013 r. – zgonów było 12, 2014 r. – zgonów było 6, 2015 r. – zgonów było 6, 
2016 r. – zgonów było 4. Hospitalizacje z powodu zatrucia dopalaczami w roku 2017 r.  
w stosunku do roku 2016 – zmalały z 894 na 534 hospitalizacje.  
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań  
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi  
– druk nr 84/2019. 
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski omówił 
projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Władysław Skwarka przypomniał, że projekt opiniowany był na poprzednim 
posiedzeniu Komisji Zdrowia. Komisja zaproponowała przesunięcie środków w wys. 1 mln zł 
, z przeznaczeniem na rehabilitacje zawodową osób niepełnosprawnych, zgodnie z opinią 
Miejskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski odpowiedział, 
że Wojewódzki Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem o ww. przesunięcie środków – zgodnie  
z sugestią radnych i potrzebami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki  
w wys. 500 tys. zł przesunięte zostaną z zadania – dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych oraz 500 tys. zł z zadania – dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Radni przyj ęli projekt uchwały przez aklamację. 
 
 
Ad pkt 3 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska         Sebastian Bohuszewicz 
 
 


