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BR.0012.9.8.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 5 października 2021 r., godz. 18.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. 

zm.) 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gości. Przypomniał, że posiedzenie 
Komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez 
podmiot zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na 
stronie internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych 
mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych 
danych podczas omawiania spraw.  

Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawy sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

3) Wolne wnioski i sprawy różne. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Zastępca 
Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka 
Paszta i koordynatorka projektów Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 643) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Jana Śliwki 12, 
oznaczonych jako działka nr 1142/2 i działka nr 1143/2, obręb Kłodnica, z jednoczesnym 
udzieleniem bonifikaty. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta 
Aleksandrę Wysocką o zreferowanie projektu uchwały. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że sprzedaż 
nieruchomości z 99 procentową bonifikatą ma miejsce bardzo rzadko. Z wnioskiem o zbycie 
nieruchomości wystąpiło Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM. Stowarzyszenie 
posiada status organizacji pożytku publicznego, od 8 lat dzierżawi tę nieruchomość. Jest 
to budynek po Zespole Szkół Ceramicznych. Po reorganizacji budynek nie był 
wykorzystywany, a miasto trzykrotnie próbowało sprzedać nieruchomość, ogłoszony został 
więc przetarg na dzierżawę nieruchomości. Stowarzyszenie działa bardzo prężnie, 
skutecznie zdobywa środki na swą działalność, na leki, na rehabilitację osób ze 
stwardnieniem rozsianym. Dodała, że, jeżeli Stowarzyszenie stanie się właścicielem 
nieruchomości, będzie mogło starać się o dodatkowe fundusze i kredyty z różnych innych 
źródeł, bo zabezpieczeniem może zostać nieruchomość. Wyjaśniła, że użytkowanie 
wieczyste to najbezpieczniejsza formuła sprzedaży nieruchomości, cel realizowany w tej 
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nieruchomości zostanie wpisany do aktu notarialnego. Gdyby Stowarzyszenie zmieniło 
profil swojej działalności, to nieruchomość może zostać zwrócona miastu. Przekazała, że 
budynek został wyceniony na 13 milionów zł, a grunt 865 tysięcy zł. Z dokumentów 
Stowarzyszenia wynika, że w modernizację nieruchomości włożone zostało już 11 milionów 
zł. Na koniec poinformowała, że jest to prawie tyle, ile wartość tej nieruchomości, dlatego 
też 99 procentowa bonifikata. 

Radny Krzysztof Procel przekazał, że bardzo namawia do poparcia tego projektu 
uchwały. Dodał, że jest także członkiem tego Stowarzyszenia. Potwierdził, informacje 
o ogromnym zaangażowaniu i oddaniu pracowników. Działalność prowadzona jest 
rzetelnie, racjonalnie, wszystko jest przemyślane, dobrze zorganizowane. Przekazał, że 
podziwia działające w Stowarzyszeniu osoby. Zakończył, że bardzo jest zbudowany 
informacją o sprzedaży z tak dużą bonifikatą. 

Radna Ewa Potocka dodała, że również w pełni popiera ten projekt. Przekazała, jest to 
niezwykła instytucja oraz, że cieszy się, że jej działalność została dostrzeżona. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że jego opinia nie odbiega 
od opinii przedmówców, wszak takie cele powinny radnym zawsze przyświecać. Zapytał 
o metodę wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka obiecała, że sprawdzi i przekaże 
informację w późniejszym terminie. 

Radny Krzysztof Procel przekazał, że Stowarzyszeniu potrzebna jest także pomoc 
w realizacji dojazdu od strony ul. Uszczyka, wymienić należy kostkę na parkingu. Dodał, 
że byłaby kropka nad i, warto byłoby wesprzeć Stowarzyszenie w realizacji dojazdu dla 
chorych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że teren parkingu 
objęty jest umową dzierżawy. Dodała, że nie zna szczegółów, ale jest wspólny pomysł, 
miasta i Stowarzyszenia, na pozyskanie środków na reorganizację tego terenu. Przekazała, 
że może Komisja chciałaby tam zorganizować posiedzenie wyjazdowe, aby móc omówić te 
plany. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że wyjazdowe posiedzenie 
to kwestia przyszłości. Zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do 
projektu uchwały wg druku nr 643. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 640) zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady 
Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
zmiany projektu uchwały doprecyzowują zapisy uchwały przed kolejnymi wyborami 
członków Rady Seniorów Miasta Gliwice. Proponowane zmiany wynikają z doświadczeń 
nabytych w ramach dotychczasowej działalności Rady. 

Radny Tadeusz Olejnik zapytał o termin zakończenie kadencji Rady Seniorów. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz poinformowała, że wybory odbywać się będą co trzy 
lata, obecna kadencja kończy się 7 grudnia br. Dodała, że o zaproponowane zmiany 
wnioskowali członkowie Rady Seniorów. Podziękowała za szybkie tempo prac. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 640. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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c) Projekt uchwały (druk nr 638) uchylający uchwałę w sprawie uchwalenia programu 
polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki próchnicy zębów u dzieci pod nazwą 
„Zdrowy uśmiech”. 

d) Projekt uchwały (druk nr 639) uchylający uchwałę w sprawie uchwalenia programu 
polityki zdrowotnej dotyczącego wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 
3-4 lat pod nazwą „Dobry wzrok, lepszy start”. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
uchylenie programów zdrowotnych spowodowane jest brakiem ofert na realizację zadania, 
zamknięciem przedszkoli i ośrodków zdrowia w czasie pandemii. Dodała, że zmiana 
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
uniemożliwiła pozyskanie dofinansowania z NFZ, o które miasto zamierzało aplikować. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 638. 

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

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 639. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 641) w sprawie przyjęcia apelu do Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej o pilną zmianę art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
ustawa o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
z 2014 roku, jest niezgodna z konstytucją. Firmy komercyjne wykorzystują lukę w prawie 
i za opłatą oferują pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu świadczenia, odwołaniu 
się do SKO. Dodała, że to nie powinno mieć miejsca. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 641. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

f) Projekt uchwały (druk nr 653) w sprawie przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego 
w zakresie udzielania pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania 
lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
jeden z systemów ekologicznych”. 

g) Projekt uchwały (druk nr 654) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do zasiłku celowego. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
jest to nowy program osłonowy, z powodu stwierdzenia nieważności poprzedniego 
programu przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego. Prezydentowi Miasta bardzo zależy 
na poprawie jakości powietrza w Gliwicach, dlatego też tym razem przygotowane zostały 
dwa projekty uchwał, jeden przyjmujący program i drugi podwyższający progi zasiłków 
celowych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber uzupełniła informacją, że w poprzedniej 
uchwale wartość różnicy zwiększonych kosztów ustalona została na 28 zł na m2, 
a w aktualnym projekcie, z powodu rosnących kosztów mediów została zwiększona do 
wysokości 32 zł na m2. 
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Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 653. 

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

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 654. 

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

h) Projekt uchwały (druk nr 651) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sposobu 
sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice. 

i) Projekt uchwały (druk nr 652) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto 
Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta poinformowała, 
że uchylana uchwała w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu stanowiła akt prawa 
miejscowego, co jest niewłaściwe w opinii nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego. 
Przygotowano dwa odrębne projekty uchwał, jeden uchylający akt prawa miejscowego oraz 
drugi regulujące kwestie sprawiania pogrzebu, niestanowiący aktu prawa miejscowego. 
Przekazała, że projekt nowej uchwały dostosowano do wskazań organu nadzoru prawnego. 
Usunięto zapisy stanowiące powtórzenie regulacji zawartych w Ustawie o pomocy 
społecznej. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 651. 

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

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 652. 

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

j) Projekt uchwały (druk nr 653) w sprawie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2022 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że w programie ujęto dwa nowe 
obszary działania. Jeden z nich to pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionej i chorej 
psychicznie. Dotyczy to także kampanii społecznej i informacyjnej dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 651. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Analiza skarg wniosków i petycji za II kwartał 2021 (w załączeniu). 

b) Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności 
uchwały nr XXVI/550/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 
ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką z Żłobkach Miejskich 
w Gliwicach (w załączeniu). 
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c) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały nr 
XXVI/550/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalania opłat 
za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką z Żłobkach Miejskich w Gliwicach, w części 
(w załączeniu). 

d) Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności 
uchwały nr XXVIII/588/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 
sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice (w załączeniu). 

e) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały nr 
XXVIII/558/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie 
sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice (w załączeniu). 

f) Odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z uzasadnieniem 
w sprawie skargi Prezydenta Miasta Gliwice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego z dnia 26 marca 2021 r. w przedmiocie lokalnego programu osłonowego dla 
osób ponoszących zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą 
systemu ogrzewania (w załączeniu). 

g) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych kultury za 
I półrocze 2021 r. (w załączeniu). 

h) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice za 
I półrocze 2021 r. (dokument w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 września 2021 r.) 

i) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2021 r. 
(dokument w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 września 2021 r.) 

*** 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 15 czerwca 2021 r., stosunkiem 
głosów: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

*** 

Ad 3) Wolne wnioski i sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że termin ewentualnego 
wyjazdowego posiedzenia w budynku Stowarzyszenia Sezam SM zostanie ustalony 
w odrębnym trybie, nie ad hoc. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Natalia Czernik 

Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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