DPr-BRM-II.0012.6.4.2016
Protokół nr 29/IV/2016
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji
obecnych
nieobecnych

- 10 radnych
- 10 radnych
- 0 radnych

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. Porządek obrad:
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek 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.
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów nr 27/II/2016 oraz 28/III/2016 posiedzeń Komisji.
2. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2015 – raport Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
3. Sprawozdanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 –
druk nr 109/2016.
4. Sprawozdanie za 2015 rok z wykonania planów finansowych 7 samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest
Miasto Łódź.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi nad żłobkami,

klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie miasta
Łodzi – druk nr 114/2016.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2015 – druk nr 93/2016.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw
Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r. - druk nr 111/2016.
8. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r.
– druk nr 115/2016.
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony
Aneksem nr 1.
Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu pn. „Aktywny Krok” – druk nr 116/2016.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 117/2016.
3. Sprawozdanie z efektów
– druk nr 120/2016.

pracy

organizatora

rodzinnej

pieczy

zastępczej

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 – druk nr 121/2016.

Porządek obrad po zmianach:
1. Przyjęcie protokołów nr 27/II/2016 oraz 28/III/2016 posiedzeń Komisji.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 117/2016.
3. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2015 – raport Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
4. Sprawozdanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 –
druk nr 109/2016.
5. Sprawozdanie za 2015 rok z wykonania planów finansowych 7 samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest
Miasto Łódź.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie miasta
Łodzi – druk nr 114/2016.
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7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2015 – druk nr 93/2016.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw
Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r. - druk nr 111/2016.
9. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r.
– druk nr 115/2016.
10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu pn. „Aktywny Krok” – druk nr 116/2016.
11. Sprawozdanie z efektów
– druk nr 120/2016.

pracy

organizatora

rodzinnej

pieczy

zastępczej

12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 – druk nr 121/2016.
13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Radni przyjęli porządek przez aklamację.

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia.
Ad. 1. Przyjęcie protokołów nr 27/II/2016 oraz 28/III/2016 posiedzeń Komisji.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów.

W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokoły.

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 117/2016.
Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.
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Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 3. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2015 – raport Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk omówiła raport.
Raport stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał jak został rozwiązany
problem odpadów medycznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk wyjaśniła, że odpady
medyczne zakwalifikowane są do odpadów niebezpiecznych, muszą być pakowane
w czerwone worki. W 2015 roku nie odnotowano skarg dotyczących utylizacji odpadów
medycznych. Wyjaśniła, że podczas przeprowadzanej kontroli zawsze sprawdzana jest nie
tylko umowa na spalanie tych odpadów zawarta przez jednostkę ale również rachunki za
przeprowadzenie tych usług i czy usługi realizowane są z właściwą częstotliwością, co zależy
od charakteru jednostki. Ponadto pielęgniarka wykonująca zabiegi w domu pacjenta ma
obowiązek zabrać i oddać takie do spalenia.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy któryś z basenów miejskich
wyróżnia się w szczególny sposób negatywnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że nie.
Niestety wciąż powszechne są sytuacje, kiedy osoby korzystające z basenów nie biorą
prysznica przed wejściem do wody, stąd w pobieranych próbkach może być przekroczona
ogólna liczba bakterii. Dodała, że nastąpiły zmiany w przepisach dotyczące nadzoru nad
wodą i za jej stan czystości odpowiadał będzie obecnie właściciel basenu.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy można potwierdzić, że część szczepionek potrójnie
skojarzonych – przeciwko odrze, śwince, różyczce, wykorzystuje linie komórkowe dzieci
poddanych aborcji tj. dzieci zabitych. Jest to informacja ze strony internetowej zajmującej się
szczepionkami, gdzie podano konkretnie linie MRC5 i WI38. Jest też informacja ze strony
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ministerstwa zdrowia, że nie ma alternatywy dla tego rodzaju szczepionek. Można rozumieć,
że z powodów etycznych rodzice mają prawo odmówić szczepienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że nie ma
wiedzy na temat wykorzystywania takich komórek. Kalendarz szczepień jest obowiązkowy
i za brak szczepień stosowane są finansowe restrykcje. Przeciwwskazanie do szczepienia
wskazuje bezwzględnie lekarz. Często zgłaszający się rodzice posługują się informacjami
z Internetu i często nie są one prawdziwe.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał w jakiej części spraw przeprowadza
kontrole i nakłada mandaty Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że
poszczególne ustawy określają szczegółowo za jakie braki czy niedociągnięcia mandaty
nakłada Powiatowy Inspektor Sanitarny, a jakiej Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Np. za
otwarcie zakładu gastronomicznego bez wpisu do rejestru karę pieniężną nakłada
Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Również może nakładać mandaty wtedy, kiedy jest
pierwszą instancją dla tych obiektów, które zostały przekazane do jego nadzoru ze względu
na fakt, iż organem założycielskim dla nich był prezydent. Na początku tych zmian była
rezygnacja z tzw. pionizacji na rzecz poziomizacji i państwowi inspektorzy „zeszli” do
poziomu powiatów. Prezydent albo starosta stał się dla nich pracodawcą i wtedy zostały
ustalone listy obiektów, których na swoim terenie nie może kontrolować powiatowa stacja.
Wówczas stacja wojewódzka jest dla tych obiektów pierwszą instancją i ona wydaje decyzje
oraz nakłada mandaty. Niezależnie od tego w ustawach są zapisy z góry wskazujące, kto
może nałożyć karę pieniężną za jakie przewinienie.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy któreś z istniejących toalet
zostały wyremontowane, zamknięte lub otwarte.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że wiele
toalet zostało zlikwidowanych ale też wiele utworzyło się w centrach handlowych.
Największy problem stanowi fakt, iż umowy na prowadzenie toalet miejskich podpisywane są
na dość krótki czas i w związku z tym właściciele nie inwestują w ich remonty. Kiedy umowy
podpisywane są na rok czasu właścicielowi nie opłaca się inwestować w taki obiekt.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy obowiązuje zakaz palenia
tytoniu na przystanku Centrum. Wspomniał też o utrzymaniu przystanków w czystości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że zakaz ten
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obowiązuje na wszystkich przystankach. Na wielu przystankach nie ma koszy,
a z otrzymanych wyjaśnień wynika że są one dewastowane i dlatego nie są ponownie na
przystankach umieszczane.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy Sanepid występował do
Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie jakości sprzątania przystanku Centrum.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że
występowano w tej sprawie do MPK, które za czystość na przystankach odpowiada.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski dodał, że ukazało się już wiele
artykułów o tym, że na przystanku Centrum jest brudno. Wiele osób zgłaszało się też z prośbą
o informacje nt. harmonogramu i jakości sprzątania tego przystanku. Dodał, że
problematyczna jest głównie nawierzchnia przystanku, bardzo brudząca i trudna do
wyczyszczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że
zainteresuje się tą sprawą.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy Straż Miejska również służy pomocą przy walce
z dopalaczami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że tak,
jednakże interwencje wraz z Sanepidem przeprowadzić może jedynie Policja. Straż Miejska
natomiast interweniuje na wnioski, które są zgłaszane przez okolicznych mieszkańców.
Podkreśliła, że wszyscy powinni zgłaszać problem do parlamentarzystów i wnioskować
o zmianę prawa w walce z dopalaczami, gdyż prawo administracyjne nie jest tu wystarczające
i sprawy dopalaczy winny być rozstrzygane przez prawo karne. Na razie skupić się należy na
edukacji młodzieży, aby pomimo funkcjonowania tych sklepów młodzież nie kupowała
dopalaczy.

Radny p. Tomasz Głowacki zgodził się z koniecznością wnioskowania w tej sprawie do
parlamentarzystów i zapewnił, że będzie to czynił poprzez Komisję Ładu SpołecznoPrawnego w której pracach uczestniczy. Jednocześnie zaapelował o wystąpienie do Straży
Miejskiej o ich bardziej intensywne działania, współpracę polegającą na kontrolowaniu okolic
sklepów sprzedających dopalacze oraz stały patrol przed takimi sklepami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi p. Urszula Jędrzejczyk odpowiedziała, że zawarto
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porozumienie, że to Policja ma współpracować z Sanepidem i tylko ona ma uprawnienia do
wejścia do takiego sklepu. Straż Miejska zdecydowanie powinna kontrolować to, co dzieje się
na zewnątrz – kontrola okolicznych klatek schodowych itp. Zapewniła, że będzie w tej
sprawie kontaktować się ze Strażą Miejską.

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Ad. 4. Sprawozdanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 –
druk nr 109/2016.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Jej wypowiedź uzupełnił
p. Arkadiusz Kowalski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał ilu asystentów rodziny powinno
być jeszcze zatrudnionych, czyli ilu ich brakuje.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Arkadiusz Kowalski odpowiedział, że wniosek
o skierowanie asystenta rodziny kieruje pracownik socjalny. Ustawa o pomocy społecznej
zawiera poza kryterium dochodowym przesłankę o bezradności w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych w rodzinach niepełnych, w rodzinach wielodzietnych. Tu liczba rodzin
dochodzi do niemal 4 tysięcy ale nie oznacza to, że do każdej z nich istnieje konieczność
skierowania asystenta rodziny. W ustawie o pomocy społecznej występuje nieszczęśliwy
zapis, iż przy rodzinach wielodzietnych wskazuje się dwie przesłanki – bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz potrzeba ochrony wielodzietności. Natomiast
jeśli chodzi o rodzinę niepełną, z mocy ustawy nazywa to bezradnością w celach opiekuńczo
wychowawczych w rodzinie niepełnej. Innymi słowy nie ma jak inaczej określić, że rodzina
jest niepełna jak wskazać, że jest bezradna w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Taka
jest ułomność wspomnianej ustawy. Z tego względu nie można jednoznacznie traktować, że
wskazanie kryterium bezradności dotyczy faktycznie rodzin, które wszystkie wymagają
wspierania asystenta rodziny. Szacuje się jednak, że liczba asystentów rodzin powinna być co
najmniej podwojona. Miejski Ośrodek zatrudnia 15 asystentów rodziny, a w ramach
programów rządowych zatrudniani są dodatkowi asystenci ale jedynie na okres 6-7 miesięcy.
Jest to bardzo niedobre rozwiązanie. Taki czas zatrudnienia wynika stąd, że rządowe
programy wsparcia są ogłaszane tylko na okresy roczne. Konsekwentna i logiczna praca
w środkowisku wymagałaby konkursu na czas co najmniej trzyletni.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka dodała, że podstawą pracy asystenta rodziny jest motywacja rodziny do zmiany
funkcjonowania. W tym roku MOPS również złożył wniosek do ministerialnego konkursu
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o dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny. Wszelkie badania wskazują jednoznacznie,
że trwałość zmiany postaw osiąga się przy pracy asystenta nie krótszej niż od 12-18 miesięcy.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy zauważa się wzrost
zaradności rodzin po wprowadzeniu programu 500+.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka odpowiedziała, że zbyt wcześnie jeszcze na ocenę, Jednocześnie z informacji
napływających z sądów i podmiotów prowadzących instytucjonalne formy opieki wynika, iż
nastąpił wzrost aktywności rodziców o przywrócenie im ograniczonej przez sąd władzy
rodzicielskiej. W ościennych powiatach zaistniały sytuacje, kiedy doszło do zmiany
postanowienia sądów w tej kwestii, a po upływie niedługiego czasu okazało się, że dzieci
wracają już do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wyjaśniła, że stało się tak dlatego, że
głęboka niewydolność rodzin wsparta została dodatkowymi środkami finansowymi źle
wykorzystanymi. Dzieci wyszły z pieczy zastępczej, aby wrócić do rodziny biologicznej, a po
chwili trafiają do palcówek opiekuńczo-wychowawczych. To jest dla dzieci dramat i dziecko
nie ma prawa przejść przez takie doświadczenie bez głębokiej psychoterapii. W Łodzi nie
było jeszcze takiego przypadku.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy zapis „adresatem programu są rodziny
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, bez względu na
rodzaj dysfunkcji występujących w rodzinie” ma być rozumiany bardzo szeroko, czy
zawężająco. Jako przykład podał osobę chcącą skorzystać z porady dotyczącej np. problemów
małżeńskich. Czy jest w MPOPS komórka która gwarantuje organizację warsztatów na temat
np. umocnienia relacji małżeńskich.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka odpowiedziała, że to bardzo dobre pytanie gdyż m. in. sytuuje MOPS, jako
element faktycznej współpracy społecznej i dialogu społecznego. Ważne jest, aby MOPS nie
był odbierany jako jedynie podmiot świadczący pomoc osobom bezradnym. Jest bardzo
szeroki zakres usług, które Ośrodek może świadczyć niezależnie od kryterium dochodowego,
w tym poradnictwo różnego rodzaju. Specjaliści MOPS mają obowiązek przyjąć każdą
zgłaszającą się rodzinę, czy osobę.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, czy MOPS wychodzi do mieszkańców z ofertą z której
mogą skorzystać.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Arkadiusz Kowalski wyjaśnił, że takie informacje
zawiera sprawozdanie z działalności MOPS, które za jakiś czas będzie radnym przedstawiane.
Podobnego typu różne inicjatywy również są realizowane, szczególnym takim miejscem
w Łodzi jest Radogoszcz, gdzie w pozyskanym od rady osiedla lokalu realizowanych jest ok.
11 inicjatyw w postaci m.in. różnych grup wsparcia. MOPS prowadził też wiele grup
w zakresie kompetencji rodzicielskich młodocianych samotnych matek.

8

Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że działania realizowane na Radogoszczu
dotyczą inicjatywy oddolnej, natomiast brakuje inicjatywy Miasta na rzecz zmniejszania czy
eliminowania problemów w rodzinach – tj. konferencji, warsztatów, zajęć dla wzmacniania
więzi małżeńskich, rodzinnych, ojcowskich itd. Inne miasta w Polsce robią to z dobrym
skutkiem i warto je naśladować.

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Ad. 5. Sprawozdanie za 2015 rok z wykonania planów finansowych 7 samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto
Łódź.
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, ze wykazane
w sprawozdaniu zobowiązania wymagalne niosą za sobą określone działania wydziału. Kiedy
one występują, to kierownik jednostki winien być oddany do Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych. Zapytał czy wydział skierował takie wystąpienie.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że w roku poprzednim takie wystąpienie dotyczyło MP Batory. Rzecznik postępowanie
umorzył.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał kiedy MP Batory została włączona
do struktury MP Widzew.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że 1 lutego 2016 roku.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o kontraktację świadczeń.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że jednostki otrzymały teraz aneksy na tych samych warunkach. Aneksy obowiązują do
czerwca 2017 roku, czyli kontraktacja może nastąpić po tym czasie.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o nadwykonania.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że po raz pierwszy od lat wszystkie nadwykonania zostały zapłacone.

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie miasta Łodzi –
druk nr 114/2016.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Brak pytań i głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2015 – druk nr 93/2016.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że zgodnie z informacją
stacji Sanepidu za 2015 rok nastąpił prawie 50% wzrost hospitalizacji z tytułu zażywania
dopalaczy.
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że w ramach omawianego programu powstał również „Gminny raport
monitorowania problemów narkotyków i narkomanii”. Dane w nim zawarte obejmują lata
2012, 2013, 2014. Widoczny jest wzrost hospitalizacji ale nie ma wzrostu gwałtownego.
Wzrost dotyczy narkotyków, a jeśli chodzi o dopalacze, to stan utrzymywał się na poziomie
150-160 osób.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził opinię, że realizowane
programy nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że od 2016 roku program będzie inny. Obecne trzyletnie programy zostaną
poddane zewnętrznej ewaluacji. Następnie zostanie wprowadzony nowy inny program dający
miejsce na innowacyjne, nowatorskie przedsięwzięcia w odróżnieniu do dawnego programu
w którym obowiązywały sztywne zapisy.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zgodził się, że tak właśnie należy
w tych działaniach postępować i wydawać środki znacznie lepiej.

Radny p. Tomasz Głowacki również wyraził opinię, że konieczne jest przemodelowanie
dotychczasowych programów, gdyż często trzeba działać w sposób niekonwencjonalny, aby
działania były bardziej skuteczne.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
dodała, że pewne ograniczenia wydatkowania środków wynikają z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości. Wydział kładzie nacisk na profilaktykę i daje przestrzeń do wielu ciekawych
działań w tym względzie.

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw
Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r. - druk nr 111/2016.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał ile osób zgłaszających się do
szczepienia nie zostało przyjętych.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że nie było takich przypadków, szczepionek nie zabrakło. Jeżeli
w danej placówce już ich nie było pacjent otrzymywał informację, gdzie są dostępne.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził opinię, że nie ma potrzeby
zwiększania środków na ten program, gdyż liczba zakupionych szczepionek jest
wystarczająca.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wyjaśniła, że w innych miastach np. w Krakowie zaszczepiono 4 tys. osób, w Poznaniu 5,2
tys., we Wrocławiu 5 tys. osób.

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Ad. 9. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r.
– druk nr 115/2016.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Brak pytań i głosów w dyskusji.

Ad. 10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu pn. „Aktywny Krok” – druk nr 116/2016.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

Faza pytań i dyskusji.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał ile osób będzie objętych
programem.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka odpowiedziała, że 230 osób.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał czy program ten stanowi
kontynuację programu pn. Nowy obraz pomocy społecznej.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka odpowiedziała, że w nieznaczny sposób tak ale wprowadzono wiele nowych
elementów. Jak dotychczas praca będzie opierała się na funkcjonowaniu Klubów Integracji
Społecznej z włączeniem streetworkerów ale ze względu na nowe wprowadzone elementy
można przypuszczać, że program ten będzie lepszy.

Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji –
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i głosów
wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad. 11. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
– druk nr 120/2016.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Brak pytań i głosów w dyskusji.

Ad. 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 – druk nr 121/2016.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

13

Faza pytań i dyskusji.

Brak pytań i głosów w dyskusji.

Ad. 13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej)
przekazane zostały radnym drogą mailową.
- pismo Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi w spr. terminu przekazania opinii
komisji RM o wykonaniu budżetu za 2015 – pismo do wiadomości Komisji

- pismo Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi w spr. wezwania Zespołu
Ratownictwa Medycznego dla p. M. Bielickiej - do wiadomości RM w Łodzi– pismo do
wiadomości Komisji

- pismo Kancelarii Prawnej MAGNA CARTA w spr. odmowy zasiedlenia lokalu socjalnego
przez. pp. E. W. Kurzawów - – pismo do wiadomości Komisji

- pismo Kancelarii Prawnej MAGNA CARTA w spr. odpowiedzi Administracji Zasobów
Komunalnych Łódź-Polesie na pismo kancelarii w spr. pp. Kurzawów – pismo do
wiadomości Komisji

- uchwała MR Seniorów, wniosek do programu „Polityka zdrowia dla Miasta Łodzi 2020+”

Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że propozycja ta jest bardzo interesująca.
Zaproponował skierowanie pisma do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w celu analizy
skutków wprowadzenia proponowanych zapisów.

- pismo Wiceprezydenta I. Jabłońskiego przekazujące pismo Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie, w sprawie in-vitro i naprotechnologii pismo do wiadomości Komisji

- pismo Biura ds. Partycypacji Społecznej przekazujące uchwały Rady Osiedli Mileszki,
Olechów-Janów i Stary Widzew na rzecz stworzenia możliwości prowadzenia badań
finansowanych z środków publicznych NFZ w Pracowni Tomografii Komputerowej
w Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi
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- pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej przekazujące pismo i uchwałę Rady Osiedla
Widzew-Wschód w spr. stworzenia możliwości prowadzenia badań finansowanych z środków
publicznych NFZ w Pracowni Tomografii Komputerowej w Miejskiej Przychodni „Widzew”
w Łodzi

Przewodniczący Komisji zaproponował skierowanie pisma do Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych w celu opisania sytuacji w MP Widzew.

- zaproszenie Fundacji „Dom w Łodzi” – do wiadomości Komisji

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Czerkawska

Adam Wieczorek
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