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 Protokół z  posiedzenia  
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia 

w dniu 30 grudnia 2014 r. 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą Sesję RMG. 
3. Sprawy wniesione, korespondencja. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum 
Przewodnicząca Komisji Beata Szadziul. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Pani 
Przewodnicząca przedstawiła obecna na posiedzeniu panią Naczelnik Wydziału Zdrowia 
Teresę Marzejon. 
 
Ad 2. Wiceprezydent Michał Guć omówił projekt uchwały w sprawie powołania Rady 
Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Gdyni, który w nowym 
podziale strukturalnym i kompetencyjnym, podlegać będzie właśnie panu Wiceprezydentowi. 
Po wysłuchaniu rekomendacji proponowanego składu rady członkowie komisji zaopiniowali  
projekt pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0. 
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG zaprezentował projektu uchwał w sprawach dot. 
finansów Gminy, w tym: wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o. o. 
z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 
2014 rok oraz zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Oba projekty zaopiniowano pozytywnie w 
kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 5/0/0. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2015 
r. omówili Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz oraz p. Naczelnik T. Marzejon.  
Po wysłuchaniu prezentacji pan radny Bogdan KrzyŜankowski zapytał o sposób oceniania 
skuteczności działań. 
Wiceprezydent B. Bartoszewicz wyjaśnił, Ŝe skuteczność mierzona będzie zawartymi w 
programie wskaźnikami, a takŜe uzyskanymi danymi od innych podmiotów (w tym: PARPA). 
Radny stwierdził, Ŝe wyniki tych badań są zbyt ogólne. Zdaniem radnego naleŜy 
przeprowadzić badanie lokalne. 
Radny Andrzej Bień zwrócił uwagę, Ŝe badania Agencji wskazują trendy, natomiast 
Przewodnicząca zauwaŜyła, Ŝe faktycznie brakuje badań jakościowych.  
Pani Naczelnik podkreśliła trudność w określeniu skuteczności działań lokalnych i 
działaniach profilaktycznych, których ocena jest bardzo subiektywna.  
Radny B. KrzyŜankowski podkreślił, Ŝe jeŜeli określone są cele - ograniczenie spoŜywania 
alkoholu, zminimalizowanie szkód – to statystycznie moŜna wykazać działanie programu.  
Pani Naczelnik potwierdziła, Ŝe osoby monitorujące program są w posiadaniu danych 
statystycznych.  
Wiceprezydent podkreślił, Ŝe diagnozy oparte są o dane pozyskane od dziesięciu róŜnych 
podmiotów gdyńskich, ponadto te dane moŜna porównywać w kolejnych latach.  
Dyskutując dalej o skuteczności przyjętych działań radny B. KrzyŜankowski wyraził 
wątpliwość w metodę finansowania z programu np. sportów masowych, a brak np. działań 
skierowanych przeciw piciu alkoholu wśród kierowców.  
Wiceprezydent przypomniał o programach ogólnopolskich dedykowanych temu problemowi. 
Po dłuŜszej dyskusji na temat tendencji spoŜycia alkoholu przez kierujących pojazdami, 
tendencji i kontroli drogowych radny Andrzej Bień zauwaŜył, Ŝe program przyjmowany jest 
na rok, natomiast problemy w nim zawarte wymagają działań wieloletnich. 
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Pani Naczelnik zwróciła uwagę na wzrost problemów związanych ze środkami 
psychoaktywnymi, a takŜe mieszanie leków z alkoholem. Odpowiadając na propozycje pani 
Przewodniczącej, aby polecać przyszłym magistrom lub doktorantom tematy badania 
pewnych zjawisk związanych z uzaleŜnieniem, pani Naczelnik stwierdziła, Ŝe nie ma 
chętnych na takie badania, które zdaniem promotorów są nudne.  
Radny B. KrzyŜankowski wyraził wątpliwości w sprawie finansowania obiadów dla dzieci ze 
środków przeznaczonych na profilaktykę antyalkoholową. 
Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe środki na doŜywianie uczniów będą finansowane przez MOPS. 
Ponadto podkreślił otwartość na propozycje, które moŜna zrealizować w ramach profilaktyki, 
a które nie będą powielać juŜ prowadzonych działań. 
Radna Marika Domozych zauwaŜyła, Ŝe działania profilaktyczne dot. uzaleŜnień powinny 
być wprowadzone do szkół juŜ na poziomie pierwszej klasy gimnazjum.  
W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat działań związanych z profilaktyką FAS 
(zespół zaburzeń pojawiających się u dzieci, jako skutek naraŜenia ich na toksyczne działanie 
alkoholu w Ŝyciu płodowym. Zaburzenia te dotyczą wad wrodzonych, somatycznych oraz 
neurologicznych. Po raz pierwszy FAS został opisany w 1973 roku. FAS jest jednostką 
chorobową i kaŜdy lekarz ma uprawnienia do postawienia diagnozy). Wiceprezydent zaleca 
wprowadzenie informacji dot. FAS do szkół.  
Radny B. KrzyŜankowski zwrócił uwagę, Ŝe w zapisach programu dot. profilaktyki 
uniwersalnej jest zbyt mało działań dedykowanych osobom z DDA (zespół utrwalonych 
osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w 
dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają osobie adekwatny, bezpośredni kontakt 
z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. 
Powoduje to przeŜywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat 
bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. 
Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą 
oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach). 
NaleŜałoby zdaniem radnego rozbudować OPITU, aby grupy terapeutyczne miały dodatkowe 
przestrzenie na działanie. Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe działania poświęcone temu problemowi 
wpisane są w kilku miejscach programu, a pani Naczelnik wyraziła gotowość do wspierania 
kolejnych grup jeśli pojawią się na horyzoncie.  
Po zamknięciu dyskusji radni zaopiniowali program pozytywnie w glosowaniu: 7/0/0. 
Powołanie Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni 
ul. świrki i Wigury 14, zostało przyjęte opinia pozytywną w głosowaniu: 7/0/0. 
Do projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Gminy Miasta Gdyni wyjaśnień udzieliła pani naczelnik T. Marzejon. WyraŜono opinie 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0.  
Pani Przewodnicząca  
 
A d 3. Przewodnicząca porosiła o zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na 2015 rok. 
Radny B. KrzyŜankowski zawnioskował o zorganizowanie spotkań w jednostkach 
związanych z problematyka komisji, w tym: w OPiTU, pogotowiu ratunkowym, itp. 
 
Ad 4. Ustalono stały termin spotkań komisji w środy przypadające na tydzień przed sesja 
RMG, godz. 17.30. 
 
Ad 5. Posiedzenie zakończono. 

Przewodnicząca Komisji 
Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia 

 
Beata Szadziul 


