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BR.0012.9.9.2021 

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

w dniu 16 listopada 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 gościa. 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. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka 
Paszta. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 675) w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2022. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Agnieszkę Pasztę o zreferowanie projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
opracowanie i uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych jest zadaniem własnym gminy, obligatoryjnym. Dodała, że jest on co roku 
uchwalany, jest kontynuacją programów realizowanych na terenie miasta Gliwice w latach 
poprzednich i stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
Przypomniała, że program finansowany jest ze środków uzyskanych za wydane zezwolenia 
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy jest wzrost środków za te zezwolenia. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta poinformowała, 
że po pierwszej fali pandemii wykonano analizę, z której wynika brak wzrostu. Dodała, że 
to powinno cieszyć. Przekazała, że część z podatków za tzw. „małpki” i cukrowego 
przekazywana jest na program antyalkoholowy. 

Nie zgłoszono dalszych pytań. 
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Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 675. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 684) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.1014.2021 z dnia 09.11.2021 r. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
na poprzedniej sesji uchwalono Gliwicki programu osłonowy 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, 
a także odrębną uchwałą – podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do 
zasiłku celowego. Dodała, że nadal nadzór prawny Wojewody Śląskiego kwestionuje 
zgodność z prawem uchwały w sprawie programu osłonowego. Poinformowała 
o rozstrzygnięciu nadzorczym unieważniającym uchwałę w całości. Dodała, że jest to 
powodem przygotowania projektu uchwały dotyczącej wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że był obecny na 
posiedzeniu Komisji, na którym ta sprawa była omawiana. Wyjaśnił, że po pierwszym 
rozstrzygnięciu nadzorczym nowy program został dostosowany do zapisów zawartych 
w rozstrzygnięciu. Teraz po kolejnym rozstrzygnięciu, nie wiadomo o co chodzi. Dodał, że 
program służy mieszkańcom i ochronie zdrowia. Dlatego zasadnym jest wystąpienie do 
sądu o uchylenie rozstrzygnięcia. 

Nie zgłoszono pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 684. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 5 października 2021 r. 

*** 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Analiza skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2021 r. (w załączeniu). 

b) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 (dokument 
w aktach sesji Rady Miasta z dnia 18 listopada 2021 r.). 

c) Zawiadomienie Wojewody Śląskiego z dnia 8 listopada 2021 r. o wszczęciu 
postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/633/2021 Rady 
Miasta Gliwice 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 (w załączeniu). 

d) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2021 r. dot. 
uchwały nr XXX/633/2021 Rady Miasta Gliwice 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 (w załączeniu). 

e) Pismo mieszkańca w sprawie wykupienia recept (w aktach sprawy 
BR.0012.19.6.2021). 
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Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że sprawa dotyczy działań 
Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Zapytał, czy Komisja może otrzymać szersze 
informacje w tej sprawie. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta potwierdziła. 
Dodała, że Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zwrócił się do OPS z prośbą o informację 
i wyjaśnienia. Zostaną one przekazane Komisji. 

f) Oferta sprzedaży alkopunktów. Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że 
jest to oferta podmiotu prywatnego, w alkopunktach badanie alkomatem nie jest 
certyfikowane. Dodała, że chętni mogą skorzystać z alkomatów na komendach Policji, 
bezpłatnie można się przebadać. Jest to nieuzasadniony wydatek. 

Radny Zbigniew Wygoda zgodził się z tym całkowicie. 

g) Sprawozdanie z realizacji zadania Budowa szpitala miejskiego (w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że na posiedzeniu Komisji 
w grudniu Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekaże szersze informacje na temat 
budowy szpitala miejskiego. 

h) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2022 rok wraz z załącznikami, 
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (dokument w aktach sesji Rady Miasta 
z dnia 16 grudnia 2021 r.) 

i) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice 
(dokument w aktach sesji Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2021 r.) 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że termin na zaopiniowanie 
tych projektów mija 29 listopada 2021 r. Trzy Komisje spotykają się, pod egidą Komisji 
Budżetu i Finansów, w dniu 24 listopada 2021 r., o godzinie 16.00, w trybie zdalnym. 
Zapytał, czy członkowie Komisji chcą dołączyć do tego posiedzenia, czy wolą spotkać się 
na dodatkowym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Komisja postanowiła przyłączyć się do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Zatem 
kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. (środa), o godzinie 
16.00, w trybie zdalnym. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Natalia Czernik 

Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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