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BR.0012.9.2.2023 

Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 
w dniu 7 lutego 2023 r., godz. 18.00 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gości. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawy sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował, aby Komisja zaopiniowała także druki dotyczące 
wyrażenia opinii o lokalizacji kasyn gry (projekty wg druków nr 933 i 934). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił o uzasadnienie wniosku. 

Radny Tadeusz Olejnik przekazał, że liczy na to, iż opinia Komisji będzie negatywna. 

Radny Zbigniew Wygoda poparł wniosek. Przekazał, że mieści się to w zakresie działania 
Komisji – polityka społeczna. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
tym, aby Komisja zaopiniowała projekty uchwały wg druków nr 933 i 934. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja zaopiniuje 
projekty uchwały. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Brygida Jankowska, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Agnieszka Paszta, radni Rady Miasta spoza Komisji: Gabriel Bodzioch, Łukasz Chmielewski 
i Katarzyna Kuczyńska-Budka. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 931) zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

b) Projekt uchwały (druk nr 932) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska przekazała, że program 
„Posiłek w szkole i w domu” to program rządowy. Rada Ministrów zadecydowała 
o podniesieniu kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania pomocy w ramach 
tego programu, ze 150% do 200% kwoty wymienionej w ustawie o pomocy społecznej. 
Miejski program oparty jest na programie rządowym, dlatego także zachodzi konieczność 
dokonania zmiany i podwyższenia kryterium dochodowego. Z tym programem związane są 
dwie uchwały, przygotowane zostały więc dwa projekty uchwał. Jeden dotyczący 
podwyższenia samego kryterium oraz drugi w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków, 
w którym kryterium także zostało odpowiednio podwyższone. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektów uchwał wg druków nr 931 i 932. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 

c) Projekt uchwały (druk nr 937) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego 
w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska poinformowała, że 
„Korpus wsparcia Seniorów” jest to coroczny rządowy program. Aby dostać środki na ten 
program, konieczne jest jego przyjęcie. Dodała, że celem programu osłonowego jest 
wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
i samodzielnego funkcjonowania. W ramach gminnego programu osłonowego realizowane 
są usługi wsparcia społecznego i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, świadczone 
przez wolontariuszy i pomoc sąsiedzką oraz usługi opieki na odległość w formie 
zapewnienia opasek monitorujących stan bezpieczeństwa zdrowotnego. W Gliwicach 
program działa od dwóch lat. Przekazała, że aktualnie w użytkowaniu jest 112 opasek. 
W kilkunastu przypadkach umożliwiło to udzielenie szybko pomocy, sygnał został przesłany 
do odpowiednich służb.  

Radna Ewa Potocka zapytała, gdzie można otrzymać taką opaskę. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska przekazała, że wnioski 
należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, ile jest opasek. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska poinformowała, że 
obecnie użytkowanych jest 112 opasek, średnio około 80, nie jest to stała liczba. W nowym 
programie przewidziane jest 120 opasek. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, na jakiej technologii oparte 
jest działanie opasek, czy jest to sieć komórkowa. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska przekazała, że nie ma 
technicznych informacji. Dodała, że opaska wyposażona jest w przycisk bezpieczeństwa, 
detektor upadku oraz monitoruje podstawowe funkcje życiowe. 

Radny Zbigniew Wygoda poinformował, że większość tego typu systemów wyposażona 
jest w kartę SIM. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

d) Projekt uchwały (druk nr 936) w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego sytuacji finansowej 
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przypomniała, 
że na posiedzeniu Komisji we wrześniu 2022 r. prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Gliwicach przekazała informacje dotyczące sytuacji finansowej 
Stowarzyszenia. Poinformowała, że Stowarzyszenie zakończyło rok 2022 stratą 
w wysokości ponad 1 milion 400 tysięcy zł. Spowodowane to jest głównie wzrostem 
kosztów wynagrodzeń, niedoszacowaniem wyceny usług oraz inflacją. Dlatego też 
przygotowany został apel o pomoc. Dodała, że Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało 
podwyższenie wyceny usług od 1 lutego 2023 r., jednak zapowiadany wzrost nie 
zrekompensuje -rosnących kosztów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że zostało wysłane pismo do 
władz powiatu, z prośbą, aby i Rada Powiatu Gliwickiego taką uchwałę podjęła. Mieszkańcy 
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powiatu korzystają z usług Hospicjum. Zapytała, czy Komisja chciałaby dopisać siebie, jako 
wnioskodawcę tego projektu. 

Komisja nie zgłosiła sprzeciwu. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że jest to bardzo ważna uchwała. Zawnioskował 
dodanie do treści uchwały zapisu o przekazaniu treści apelu parlamentarzystom z naszego 
okręgu. Dodał, że taki zapis w uchwale zazwyczaj był. Parlamentarzyści powinni lobbować 
za sprawą opisaną w apelu. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta poinformowała, 
że wszystkie apele wysyłane są do parlamentarzystów, jest taka praktyka. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że nie będzie z tym 
polemizował. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber potwierdziła, iż apel zostanie przekazany 
parlamentarzystom. 

Radny Łukasz Chmielewski zgodził się z tym. Zgłosił sugestię, aby złagodzić treść apelu 
w części dotyczącej niedoszacowania procedur medycznych. Jeżeli oczekuje się pomocy, 
nie powinno się „dawać prztyczka w nos”. Dodał, że ten, kto otrzyma apel, może stwierdzić, 
że to nie jest prawdą. Dodatkowo jest presja ze strony lekarzy na podwyższanie 
wynagrodzeń. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
usługi są niedoszacowane. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber potwierdziła, że wyceny usług są 
niedoszacowane. Przekazała, że jest to oczywiste, wszystkim wiadome. Dodała, że dzięki 
podwyższeniu ceny usług, Szpital Miejski nr 4 zakończy rok stratą w wysokości około 
12 milionów zł, zamiast stratą powyżej 22 milionów zł.  

Radny Zbigniew Wygoda poinformował, że może przekazać dane porównawcze 
rzeczywistych kosztów usług i ich wyceny przez NFZ. Dodał, że może udowodnić, że usługi 
są niedoszacowane. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował, aby Komisja opiniowała projekt uchwały bez 
poprawek. Poprawka może zostać zgłoszona podczas sesji. 

Radny Łukasz Chmielewski stwierdził, że presja lekarzy na podwyższanie swoich 
wynagrodzeń jest faktem. 

Radny Gabriel Bodzioch zaproponował, aby radni mogli zostać wnioskodawcami tego 
projektu uchwały. Chciałby dopisać się jako wnioskodawca. 

Radny Zbigniew Wygoda zaproponował wzięcie pod uwagę tego wniosku. Przekazał, aby 
nie zamykać radnym takiej możliwości. Chętni radni powinni mieć możliwość podpisania 
się pod projektem uchwały. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że uzgodni z Przewodniczącym 
Rady Miasta, że na sesji projekt będzie wyłożony do podpisu radnym. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 936. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

e) Projekt uchwały (druk nr 951) w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia 
przysługującego osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 
podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym 
zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia 
rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. 
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Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
zmieniona została ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zawodowej 
rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie 
nie niższe niż kwota 4.100,00 zł, natomiast rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego – nie niższe niż 5.084,00 zł. Poinformowała, że w Gliwicach coraz większa liczba 
dzieci umieszczonych jest w rodzinnych domach dziecka. Zgodnie z projektem uchwały 
minimalne wynagrodzenie dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka podniesione 
zostaje do kwoty 4.510,00 zł. Kwoty te rosną wraz ze stażem pracy. 

Komisja nie zgłosiła pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 951. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

f) Projekt uchwały (druk nr 933) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
w budynku położonym w Gliwicach przy ul. Jana Matejki 10. 

g) Projekt uchwały (druk nr 934) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
w budynku położonym w Gliwicach przy ul. Jana Matejki 10. 

Radny Zbigniew Wygoda zapytał, czy te podmioty z projektów uchwał są powiązane. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski potwierdził. 

Radny Tadeusz Olejnik przekazał, że jest przeciwko tym projektom. Dodał, że miał 
w pracy styczność z osobami uzależnionymi i konieczna była pomoc. Można przegrać swoje 
życie i cały swój majątek i rodzinę. Uznał to za wyłudzanie pieniędzy. Dodatkowe miejsca 
pracy, to za mało, jak na Gliwice. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że zakaz nie jest sposobem na 
rozwiązanie problemów. Prohibicji przecież nie ma, a jest problem alkoholowy. 
Odprowadzane są z tego podatki. Dodała, że zamknięcie kasyn nie spowoduje zniknięcia 
problemu. Jest to jawne, pilnowane. Podsumowała, że poprze te projekty. 

Radny Tadeusz Olejnik w uzupełnieniu przekazał, że będzie to przeszkadzać rodzinom 
osób uzależnionych. Dodał, że nie przyjmuje argumentów radnej. 

Radna Ewa Potocka przypomniała, że projekty będą opiniowane przez Komisję Zdrowia 
i Polityki Społecznej, z punktu widzenia tej Komisji. Przekazała, że jako członek tej Komisji 
nie może poprzeć takich projektów. Dodała, że ma doświadczenie z pracy z tego typu 
uzależnieniami i jest to bardzo trudne do wyleczenia. 

Radny Krzysztof Procel przekazał, że ma podobne negatywne doświadczenia. Dodał, że 
będzie głosował przeciw. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o szczegóły zapewnień z uzasadnień projektów 
uchwał, dotyczące wspierania klubów sportowych. 

Radny Zbigniew Wygoda przekazał, że jest to projekt na wniosek Przewodniczącego 
Rady Miasta. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski wyjaśnił, że uzasadnienie to informacja 
przekazana bezpośrednio przez wnioskujących. 

Radny Zbigniew Wygoda poinformował, że podziela obawy radnej Ewy Potockiej. 
Przekazał, że projekty dotyczą opinii dla konkretnej lokalizacji, a nie zagadnienia, czy 
w ogóle ma być kasyno w Gliwicach. Lokalizacja nie jest dobra, jest to wąska ulica. Dodał, 
że brakuje informacji ze strony wnioskodawców: prezentacji, wyliczeń, planów. Nic na ten 
temat nie wiadomo. 

Radny Tadeusz Olejnik przypomniał uchwałę zawierającą pozytywną opinię dla 
lokalizacji kasyna przy ul. Chorzowskiej. Firma nie była zainteresowana tą lokalizacją ze 
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względu na koszty remontu nieruchomości. A teraz zapewnia, że będzie sponsorować. 
Zakończył twierdzeniem, że niczego nie będą sponsorować. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 933. 

Wynik głosowania: 1 głos za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja nie 
zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 934. 

Wynik głosowania: 1 głos za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja nie 
zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber na temat postulatów 
przedstawionych przez rodziny zastępcze – Komisja przyjęła do wiadomości (w sprawie 
BR.0012.19.4.2022). 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że zgodnie z prolongatą 
terminu udzielenia odpowiedzi na postulaty rodzin zastępczych, przekazana została ta 
informacja. Dodała, że część postulatów została zrealizowana. Większość wymaga analiz 
i czasu. Pełna informacja zostanie przekazana, gdy analizy będą gotowe. Zakończyła, że 
w dniu 23 lutego 2023 r. odbędzie się spotkanie w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny. 

b) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa w 2022 roku – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

c) Analiza skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2022 r. – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 

d) Sprawozdanie z budowy szpitala stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – Komisja przyjęła 
do wiadomości (w załączeniu). 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zakończone zostały prace nad 
uruchomieniem oddziału rehabilitacji KOS – Zawał. Spółka Vito-Med złożyła wniosek, do 
NFZ, o zmniejszenie liczby łózek z 30 na 20. Szpital Nr 4 poinformował NFZ o możliwości 
przejęcia pacjentów (10 łóżek), pod warunkiem zwiększenia finansowania. W budynku przy 
ul. Zygmunta Starego będą prowadzone prace zwiększające liczbę łóżek na oddziale 
wewnętrznym. Poprosiła, aby Komisja spotkała się z prezes Szpitala 
Wielospecjalistycznego. Celem posiedzenia byłoby zapoznanie się Komisji z sytuacją 
finansową szpitala w latach 2022-2023 oraz oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Dodała, 
że szpital przyjął 2160 porodów, co stanowi bardzo dobry wynik na tle innych szpitali. 

Radna Ewa Potocka przekazała, że popiera propozycję spotkania się z prezes Szpitala 
Wielospecjalistycznego. Zapytała o postępy prac nad otwarciem poradni chorób zakaźnych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że trwa jeszcze remont 
pomieszczeń. Sanepid nakazał przygotowanie osobnej toalety dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy jest już zgoda NFZ. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zaprzeczyła. Zgodę wydaje najpierw Sanepid, 
po spełnieniu ich warunków, a następnie NFZ. 

Radny Zbigniew Wygoda przekazał, że chętnie spotka się z prezes Szpitala 
Wielospecjalistycznego. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że to bardzo ważne 
w kontekście budowy nowego szpitala. W nowym szpitalu musi być oddział ginekologiczny. 
Wtórną rzeczą jest w jakiej formie – włączenie do nowego szpitala, dzierżawa. Jest teraz 
czas, aby to przemyśleć, przygotować, zanim rozpocznie się budowa. 

Komisja wyraziła zgodę na spotkanie. 

*** 

Radny Zbigniew Wygoda zaproponował, aby Komisja zajęła się problemem braku 
pomocy dla młodzieży w kontekście samobójstw młodzieży. Dodał, że brakuje pomocy dla 
młodzieży, nie ma pedagoga, najbliższe ośrodki są w Lublińcu i Sosnowcu. Taki wyjazd to 
dodatkowa trauma. Przekazał, że temat zgłosili policjanci. Jeżeli uda im się kogoś 
uratować, nie ma możliwości udzielenia pomocy. Od razu potrzebna jest pomoc 
psychiatryczna. Na wizytę w ramach NFZ czeka się trzy lata, a prywatnie – 3 miesiące, do 
tego dochodzą koszty leczenia prywatnego. Wyjaśnił, że nie oczekuje teraz odpowiedzi. 
Poprosił, aby członkowie Komisji zastanowili się nad propozycją. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski przekazał, że problem jest bardzo ważny. Nikt 
sobie z tym nie radzi i z tym nikt nie polemizuje. 

*** 

Radny Tadeusz Olejnik zapytał o termin kolejnego posiedzenia. 

Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 14 marca 2023 r., godz. 18.00. 

*** 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 3 stycznia 2023 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Natalia Czernik 

Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 


	Protokół posiedzenia
	Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.
	w dniu 7 lutego 2023 r., godz. 18.00
	Ad 1) Sprawy sesyjne.
	Ad 2) Sprawy bieżące.


