DPr-BRM-II.0012.6.12.2017
Protokół nr 54/VI/2017
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 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 protokołu nr 53/VI/2017 posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
skargi p. ................... – druk BRM nr 128/2017.
3. Omówienie skargi p. ..................................
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt. 3.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony
Aneksem nr 1.

Proponowany porządek obrad został poszerzony Aneksem nr 1 o następujące sprawy:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 167/2017.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
- druk nr 157/2017.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy
ul. Spadkowej 4/6 - druk nr 169/2017.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy
ulicach: Andrzeja Struga 86, Marcina Kacprzaka 27 i Maratońskiej 71
- druk nr 160/2017.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi”
- druk nr 161/2017.
6. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod
nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja
2017 r. – druk nr 162/2017.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw
Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2016 r. – druk nr 164/2017.
8. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2016 r.
– druk nr 163/2017.
9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2016 – druk nr 165/2017.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za
– druk nr 166/2017.

Przemocy
rok 2016

Porządek obrad po zmianach:
1. Przyjęcie protokołu nr 53/VI/2017 posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
skargi p. ............................ – druk BRM nr 128/2017.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 167/2017.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
2

pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
- druk nr 157/2017.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy
ul. Spadkowej 4/6 - druk nr 169/2017.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy
ulicach: Andrzeja Struga 86, Marcina Kacprzaka 27 i Maratońskiej 71
- druk nr 160/2017.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi”
- druk nr 161/2017.
8. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod
nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja
2017 r. – druk nr 162/2017.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw
Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2016 r. – druk nr 164/2017.
10. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2016 r.
– druk nr 163/2017.
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2016 – druk nr 165/2017.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za
– druk nr 166/2017.

Przemocy
rok 2016

13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Radni przyjęli porządek przez aklamację.

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 53/VI/2017 posiedzenia Komisji.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji poddał protokoły pod głosowanie.
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół.
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Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
skargi p. ............................. – druk BRM nr 128/2017.
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyjaśnił, że dokona jedynie omówienia
skargi. Należy rozważyć, czy skarga ma być rozpatrywana, gdyż pismo tożsamej treści
Skarżący skierował uprzednio do Prezydenta Miasta Łodzi i otrzymał już stosowne
wyjaśnienia w sprawie.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał jakiego podmiotu dotyczy skarga –
dyrektora domu pomocy społecznej, prezydenta Miasta, czy dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że dotyczy dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek wyjaśnił, że zgodnie z kodeksem
postępowania administracyjnego, kiedy skarga dotyczy działalności prezydenta, burmistrza
bądź podległych im jednostek organizacyjnych, wówczas skargę winna rozpatrywać rada
gminy – w tym wypadku Rada Miejska w Łodzi. Stąd konieczne jest przygotowanie projektu
uchwały w sprawie skargi.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy istota skargi dotyczy naruszenia
przepisów.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyjaśnił, że postawiono dwa zarzuty,
jeden nie dotyczy naruszenia przepisów, drugiego nie sposób zbadać, gdyż jest to słowo
Skarżącego przeciwko słowu dyrektora MOPS.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że projekt uchwały do
rozpatrzenia przez Komisję przygotowany zostanie na kolejne posiedzenie, które
zaplanowano przed sesją 5 lipca br.

Radny p. Andrzej Kaczorowski dodał, że kiedy Rada Miejska nie rozpatrzy skargi
w formie projektu uchwały, sprawa ta poprzez Wojewodę Łódzkiego wróci do Rady
Miejskiej.

Z braku pytań oraz dalszych głosów w dyskusji – Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie przyjęcie skargi za bezzasadną oraz zobowiązanie wiceprzewodniczącego
Komisji p. M. Zalewskiego do przygotowania projektu uchwały.
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W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 167/2017.
Przewodniczący
z uzasadnieniem.

Komisji

p.

Adam

Wieczorek

omówił

projekt

uchwały

wraz

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
- druk nr 157/2017.
p.o Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych p. Agnieszka Łukasik omówiła projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania, Komisja 8 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 2 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy
ul. Spadkowej 4/6 - druk nr 169/2017.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski
zaproponował omówienie części merytorycznej projektu uchwały przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.

p.o Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Ewa Kazanek
omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o obecny profil domu.

p.o Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Ewa Kazanek
odpowiedziała, że jest to dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki
wprowadzonej zmianie zaistnieje możliwość umieszczania w tym domu osób dorosłych.
Obecnie dom dysponuje 2 wolnymi miejscami, brak jest osób oczekujących wśród dzieci
i młodzieży, na umieszczenie oczekuje 13 osób dorosłych. Stanowi to uzasadnienie dla
zmiany profilu domu.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, czy na przestrzeni ostatnich lat spada
zapotrzebowanie dzieci i młodzieży na umieszczanie w placówce.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka wyjaśniła, że tak. Zdecydowanie zmieniła się tendencja w porównaniu z latami 90.
Zapewniła, że miejsca dla osób dorosłych zostaną z pewnością zagospodarowane.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał czy dom i personel jest
przygotowany na sprawowanie opieki nad osobami dorosłymi.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka DuszkiewiczNowacka zapewniła, że dom jest na tę zmianę przygotowany, zapewnia o tym również
dyrektor domu.
Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji –
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Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania, Komisja 10 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
Andrzeja Struga 86, Marcina Kacprzaka 27 i Maratońskiej 71 - druk nr 160/2017.
p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik omówił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał skąd pochodzi wkład własny w wys.
279 400 zł.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik wyjaśnił, że
200 tys. zł pochodzi z budżetu Miasta, reszta (zapis nieczytelny).

Wiceprzewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o ww. wkład Miasta.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że stosowny projekt uchwały procedowany będzie podczas najbliższe sesji Rady Miejskiej
5 lipca br.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał na ile lat rozłożona została spłata
hipoteki.

p.o Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Robert Kowalik odpowiedział,
że w przypadku MCM Polesie wynosi ona 5 lat. We wcześniejszych przypadkach wynosiła
ona 10 lat.

Po powyższych wyjaśnieniach – z braku dalszych pytań oraz głosów w dyskusji –
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W wyniku głosowania, Komisja 7 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi”
- druk nr 161/2017.
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.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał, kiedy rozpocznie się realizacja
programu.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że jesienią br. – w październiku, bądź listopadzie.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zwrócił się z prośbą o zachęcanie miejskich
jednostek do udziału w programie.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
zapewniła, że tak będzie.

Radny p. Bogusław Hubert zapytał czy dla WZW typu B funkcjonuje podobny program.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że w raporcie Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, który stanowił
podstawę opracowania programu zwrócono uwagę na WZW typu C ewentualnie połączenie
WZW typu B i C, jako problem który zaistniał w Łodzi.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał o źródło finansowania
programu, poza Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że obecnie - zgodnie z szacunkami zgłaszalności nie ma potrzeby na
dofinansowywanie programu z budżetu Miasta.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, co w przypadku zgłaszalności
większej niż przewidywana.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
wówczas będzie można rozmawiać o ww. dofinansowaniu.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał o środki z Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, na co wcześniej środki były przeznaczane.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że kwota stanowi całość niewykorzystanej w MPPN nadwyżki.

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

W wyniku głosowania, Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod
nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. –
druk nr 162/2017.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał ile podmiotów publicznych, a ile
prywatnych uczestniczy w programie oraz, z racji przyznanych ulg, jaka kwota ulgi przypada
na jedną rodzinę.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że na jedną rodzinę przypada kwota 844, 46 zł.
Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał czy występuje przyrost tej kwoty
z roku na rok.
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że kwota ta zwiększyła się bardzo nieznacznie. Jeśli chodzi o partnerów
publicznych ich liczba się praktycznie nie zwiększa. Przybywa partnerów niepublicznych ale
od nich Wydział często nie uzyskuje informacji. Nie są zobligowani do sprawozdawania,
można ich jedynie o to prosić i tak też Wydział czyni.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał o zachęty stosowane przez Miasto do
przedsiębiorców, aby stali się partnerami programu.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że partnerzy programu są promowani na stronie internetowej Miasta,
otrzymują naklejki informujące o swoim uczestniczeniu w programie. W roku obecnym
przybyło 27 partnerów programu i jest to tendencja stała.

Na tym zakończono procedowanie niniejszego punktu posiedzenia.

Ad. 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw
Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2016 r. – druk nr 164/2017.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zapytał na ile zwiększona kwota na realizację
programu zwiększy liczbę osób mogących się zaszczepić.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że tego jeszcze nie wiadomo ponieważ pojawiła się nowa szczepionka tzw.
czterowalentna, która zabezpiecza przed większą liczba wirusów. Może okazać się, że z racji
jej wyższej ceny liczba mogących się zaszczepić osób znacząco nie wzrośnie.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał po jakim czasie od rozpoczęcia
szczepień zabrakło szczepionek i jakie było zapotrzebowanie.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że wszystkie szczepionki zostały wykorzystane. Zainteresowanie jest bardzo
duże, choć jak widać na poziomie 7 150 osób, które mogą się zaszczepić, w stosunku do
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ponad 100 tys. osób we wskazanej grupie wiekowej – nie stanowi 100% i nie każdy
zainteresowany może ze szczepienia skorzystać. W tym roku budżet zwiększono o 30 tys. zł.
Nowa szczepionka może być droższa. Dlatego liczba osób zaszczepionych może być
podobna. Ma ona rekomendacje międzynarodowe i polskie i warto z niej właśnie skorzystać.

Na tym zakończono procedowanie niniejszego punktu posiedzenia.

Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2016 r. – druk nr
163/2017.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski powiedział, że należy zmienić ofertę
programu i nie rezygnować z jego realizacji, rozważyć np. dowożenie punktów
stomatologicznych do szkół, takie rozwiązania są stosowana i są możliwe. Taki projekt
pojawił się również w budżecie obywatelskim.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek dodał, że podziela stanowisko przedmówcy.
Odpowiedzią na istniejącą potrzebę funkcjonowania takiego programu jest właśnie Ząbkowóz
zgłoszony do budżetu obywatelskiego.

Radny p. Bogusław Hubert powtórzył, że Ząbkowóz, to inicjatywa mieszkańców zgłoszona
do budżetu obywatelskiego. Jeżeli nie zostanie on przegłosowany, czy Wydział rozważa
zakupienie takiego pojazdu z budżetu miasta.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że dyskutowano o tym z Miejskim Centrum Medycznym Górna - w jakim
zakresie świadczenia oferowane przez Ząbkowóz byłyby finansowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Okazało się, że byłoby to ok. 60 tys. zł w skali roku szkolnego. Nie jest to
kwota, która pokryłaby wszystkie realne koszty. Koszt zakupu Ząbokozu, to kilkaset tysięcy
złotych.
Wsparcie
ze
strony
Miasta
byłoby
potrzebne.
W tej chwili takich środków w budżecie miasta nie ma i można rozważyć poszukiwanie
źródeł finansowania np. w funduszach unijnych.
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Radny p. Bogusław Hubert odpowiedział, że kiedy Wydział Zdrowia wydał pozytywną
opinię dla tego wniosku w budżecie obywatelskim, oznacza, iż Miasto będzie finansowało
zadanie.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek dodał, że będzie wnioskował u Prezydenta
Miasta Łodzi zrealizowanie takiego zakupu. Zapytał, jaka liczbę dzieci Ząbkowóz może
obsłużyć w ciągu roku.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że przy 15 minutach na jedno dziecko przez 5 dni tygodnia, nie będzie to duża
liczba.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powtórzył, że takie działania jak badania
stomatologiczne przy pomocy takiego wozu trzeba wspierać i realizować.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zaproponował najpierw sprawdzić, czy
znajdzie się realizator takich badań, policzyć koszty funkcjonowania Ząbkowozu itd. Może
okazać się, że tańszym rozwiązaniem będzie zlecenie takiego zadania przez Miasto
wybranemu podmiotowi.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że rozeznając rynek Wydział nie znalazł gotowego produktu.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek dodał, że w województwie łódzkim jest dwu
producentów karetek pogotowia ale nie realizowali oni pojazdów stomatologicznych.

Na tym zakończono procedowanie niniejszego punktu posiedzenia.

Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2016 – druk nr 165/2017.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zgłoszono.
Brak głosów w dyskusji.
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Na tym zakończono procedowanie niniejszego punktu posiedzenia.

Ad. 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016 – druk nr 166/2017.
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
omówiła sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał czy można określić ile przypadków przemocy wystąpiło
w małżeństwach, ile w konkubinatach, luźnych związkach.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że nikt z realizatorów programu nie uwzględnia takiego podziału
w swoich sprawozdaniach.

Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że chodzi mu o poszukiwanie źródła przemocy,
tym bardziej iż tytuł programu w jego ocenie jest niefortunny, gdyż mówi o przemocy
w rodzinie a bardzo często nie chodzi o rodziny opierające się o małżeństwo, tylko o związki
nieformalne.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak
odpowiedziała, że pomoc udzielana jest wszystkim i nie są analizowane sprawy, czy pomoc
świadczona jest osobom w związkach konkubenckich, czy małżeństwach. Dodała, że jeśli
wyrażona zostanie taka wola, zwróci się z tym zapytaniem do przewodniczącej Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy.

Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że prosiłby o to.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaapelował, aby nie zmierzać w kierunku, że
rodzaj związku a nie człowiek i jego zachowania są przyczyną występowania przemocy.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski wyraził opinię, że ustawowa nazwa
programu - i na ten temat trwają dyskusje – piętnuje, stygmatyzuje rodziny, związki
małżeńskie, a nie przemoc. Ponadto zapytał o rozwiązywanie problemu ofiary przemocy
polegającego na konieczności ucieczki z mieszkania, poszukiwania miejsca do życia.
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że w programie przewidziane są dwie formy pomocy w takich sytuacjach –
funkcjonuje ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy, zadanie to realizuje MOPS poprzez
organizację pozarządową. Druga forma pomocy to hostel dla sprawców przemocy
dysponujący 10 miejscami dla sprawców i 40 miejscami dla osób z problemem alkoholowym.
W 2016 roku w hostelu w związku z przemocą przebywało 148 osób,
w zajęciach terapii korekcyjno-edukacyjnej uczestniczyło 132 osoby, zajęcia terapeutyczne
ukończyło 59 osób tj. 45% .

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski zapytał, czy program obejmuje również
cyberprzemoc.

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka
odpowiedziała, że w tym programie nie, ale funkcjonują w tym względzie programy dla
nauczycieli, pedagogów szkolnych itp.

Radny p. Bogusław Hubert zaapelował o nie występowanie o udzielenie informacji
dotyczącej stosowania przemocy w małżeństwach i wolnych związkach, gdyż dotyczy to
sfery światopoglądowej. Czy sytuacja, kiedy więcej przypadków przemocy okaże się
występować w małżeństwach spowoduje namawianie osób do rozwodów itp? Jeżeli jednak,
to należy rozdzielić małżeństwa cywilne, kościelne, związki partnerskie w każdej konfiguracji
oraz przypadkowe znajomości. Jest to bardzo niebezpieczna droga.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka przyłączyła się do apelu radnego B. Huberta.
Wyraziła opinię, że próba dokonania sztucznego podziału na występowanie przemocy
w małżeństwach i konkubinatach, gdyż radny p. T. Głowacki twierdzi, iż w jednych przemoc
występuje częściej, niż w drugich – podstawą są znane radnemu badania – spowoduje falę
hejtu dla związków wolnych, co występuje bardzo często przypadku prób dokonywania jakiś
podziałów. Dodała, że zna bardzo wiele związków niezalegizowanych w kościele, gdzie
wychowywane są dzieci i przemoc w tych związkach nie występuje.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział, że intencję radnego
p. T. Głowackiego rozumie tak, iż jest to wyraz troski o program i rozmowy o rodzinie jako
takiej. Nie było mowy o związkach sakramentalnych, a o związkach trwałych kobiety i
mężczyzny, o związkach małżeńskich. W kwestii hejtu dodał, że to koleżanka radnej
p. M. Moskwy-Wodnickiej powiedziała wprost i to publicznie - zrównała zwolenników jednej
opcji politycznej, również małżeństw katolickich ze względu na przemoc stosowaną w tych
rodzinach. Nie ma więc co mówić o podziale, kiedy jest wola zebrania danych
informacyjnych. Trzeba spojrzeć we własne środowisko, a nie uzurpować sobie prawo do
stygmatyzowania takich rodzin.

Radny p. Bogusław Hubert odpowiedział, że tego właśnie obawiał się mówiąc, że takiego
podziału nie należy stosować.
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski odpowiedział: To właśnie Państwo to
wywołali.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zaapelował, aby nie oskarżać się i nie
obrażać wzajemnie na forum Komisji.

Radny p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że nie spodziewał się, iż jego wypowiedź
wywoła tyle reakcji. Intencją było co innego. Nie chodzi o to aby piętnować, ale kiedy
mówimy o przemocy, to szukajmy rozwiązań gdzie jest jej najmniej. Wyraził opinię, że takim
środowiskiem jest rodzina, może się myli ale interesują go fakty. Nie widzi
w takim działaniu nic złego.

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka odnosząc się do wypowiedzi radnego
p. M. Zalewskiego powiedziała, że ma ona w zwyczaju nie pouczać ale wysłuchiwać
wypowiedzi, nawet kiedy ktoś ma inne niż ona zdanie. Nie przypomina sobie aby ktokolwiek
zwracał radnemu uwagę, czy może recenzować czyjąś wypowiedź, czy nie może. Druga
kwestia, to problem radnego M. Zalewskiego z wypowiedzią „koleżanki”, choć nie wiadomo
o kogo chodzi – i to należy ustalić poza posiedzeniem. Zaproponowała zwrócić się
bezpośrednio do owej „koleżanki”. Podkreśliła, że na posiedzeniach komisji czy sesjach nie
zwraca uwagi, co mówią koledzy z klubu czy partii radnego p. M. Zalewskiego. Kolejna
kwestia - to że wypowiedzi radnego p. T. Głowackiego są doskonale znane i wiadomo
w którym idą kierunku - w audycji w Radiu Łódź wyraził opinię, że przemoc domowa
częściej występuje w wolnych związkach, niż małżeńskich.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek powiedział, że widoczny jest tu brak zgody
na pozyskanie danych o których mówił radny p. T. Głowacki i zaproponował przegłosowanie
woli, co do pozyskania takich danych.

Radny p. Andrzej Kaczorowski dodał, że dane o których mowa to dane wrażliwe,
wymagają one odrębnego zbioru i w tym zakresie łatwo przekroczyć prawo. Należy się więc
zastanowić nad głosowaniem w tej kwestii i należałoby wystąpić o opinie prawną, czy takie
dane można pozyskiwać w tym przypadku.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek zgodził się z wyrażonymi wątpliwościami.
Kiedy wynik głosowania będzie pozytywny, UMŁ w odpowiedzi wyjaśni, czy takie dane
można pozyskać, czy nie – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego p. T. Głowackiego
dotyczący pozyskania danych ile przypadków przemocy wystąpiło w związkach formalnych,
a ile w związkach nieformalnych - w statystyce dotyczącej omawianego programu.
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W wyniku głosowania, Komisja 2 głosami „za”, przy 6 głosach przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się, negatywnie zaopiniowała wniosek.
Na tym zakończono procedowanie niniejszego punktu posiedzenia.

Ad. 13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej)
przekazane zostały radnym droga mailową.
- skarga p. .........................
- informacja Prezydenta Miasta Łodzi o stanie realizacji uchwały Nr V/63/15 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. – stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi – apel do
Prezydenta Miasta Łodzi o kontynuację działań doraźnych i systemowych mających na celu
poprawienie sytuacji demograficznej w Łodzi oraz przygotowanie „łódzkiej polityki
demograficznej”.

- pismo do wiadomości Komisji – p. ................ dotyczące pracy lekarza w DPS „Włókniarz”

- odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Ł. p. T. Treli na pismo Komisji w spr. zgłoszonej przez
Fundację Gajusz

- wyjaśnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie skargi .p. .....................
Następnie Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że kolejne posiedzenie odbędzie się przed
sesją 5 lipca br. o godz. 8.30.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski przypomniał, iż oczekuje na informację
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczącą planów wydziału co do funkcjonowania
domów pomocy społecznej (ewentualne ruchy kadrowe i na jakim szczeblu) – prośbę o taką
informację zgłosił na posiedzeniu wyjazdowym 31 maja br. Prosi o informację na piśmie.

Przewodniczący Komisji p. Adam Wieczorek przypomniał, iż oczekuje na informację
dotyczącą wynajmowania pomieszczeń dla NZOZ przez Dom Pomocy Społecznej przy
ul. Sierakowskiego.
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Czerkawska

Adam Wieczorek
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