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BR.0012.9.1.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 marca 2022 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 2021 r., poz. 2095 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) Kradzież danych osobowych w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach. 

2) Informacja na temat pomocy udzielanej uchodźcom. 

3) Sprawy sesyjne. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysław Gliklich, Zastępca 
Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka 
Paszta, radni spoza Komisji: Gabriel Bodzioch, Agnieszka Filipkowska, Katarzyna 
Kuczyńska-Budka, Krystyna Sowa oraz mieszkanka. 

Ad 1) Kradzież danych osobowych w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Prezesa Szpitala Miejskiego 
nr 4 Przemysława Gliklicha o przedstawienie informacji dotyczącej kradzieży danych 
osobowych. 

Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysław Gliklich przekazał, że skradzione zostały 
dane: imię, nazwisko i nr PESEL. Zapewnił, że żadne dane medyczne nie zostały 
udostępnione. Wyjaśnił, że zawiadomiona została Policja, Inspektor Ochrony Danych oraz 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Policja prowadzi teraz postępowanie, 
a Szpital w sprawie jest stroną pokrzywdzoną. Przekazał, że zostały wysłane SMS-y do 
wszystkich osób, których sytuacja dotyczy. W SMS-ach znalazły się informacje o kradzieży 
danych, ich zakresie, link do strony Szpitala, na której są szersze informacje o tym, co się 
stało i co zostało zrobione, a także nr telefonu do kancelarii prawnej prowadzącej tę 
sprawę. Dodał, że lista osób pokrzywdzonych została przekazana Policji, trwa dochodzenie 
i należy czekać na jego wyniki. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy kradzież danych nastąpiła 
przez włamanie do systemu, czy skradziono dane cyfrowe i ilu osób to dotyczy. 

Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysław Gliklich odpowiedział, że na tym etapie 
sprawy nie chciałby odpowiadać na to pytanie. Dodał jednak, że na pewno dane medyczne 
nie były zagrożone. Dotyczy to ponad 4 tysięcy osób. 
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Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy w zawiązku z rozwiązaniem umowy z firmą 
prowadzącą szczepienia i spodziewanym wzrostem zainteresowania szczepieniami ze 
strony uchodźców, Szpital nadal będzie mógł prowadzić szczepienia. 

Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysław Gliklich wyjaśnił, że Szpital nie miał 
podpisanej takiej umowy, sam bezpośrednio wykonuje szczepienia i ma podpisaną umowę 
z NFZ. Dodał, że szczepić można się od poniedziałku do soboty, na razie nie widać wzrostu 
zainteresowania. Przekazał, że Szpital przygotował ulotki o szczepieniach w języku 
ukraińskim i prowadzi obsługę w tym języku. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysław Gliklich opuścił posiedzenie. 

Ad 2) Informacja na temat pomocy udzielanej uchodźcom. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta 
Ewę Weber o przedstawienie informacji na temat udzielanej pomocy uchodźcom. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że został powołany zespół 
zadaniowy, który działa w ośmiu obszarach. Udzielana jest pomoc humanitarna, a także 
pomoc w zakresie edukacji i zatrudnienia. Dodała, że zostało podpisane porozumienie 
z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Społecznych (CIS), która organizuje część 
zadań, np. udziela informacji w języku ukraińskim i polskim. Potrzebujących jest bardzo 
dużo, dlatego też na bazie nowego projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
przygotowywany jest kolejny punkt informacyjny. We współpracy z CIS obsłużonych 
zostało ponad 500 osób; 204 korzysta z noclegów przygotowanych przez miasto, 301 
w domach prywatnych. Nie jest znana liczba osób, które trafiły do Gliwic, bo wiele rodzin 
osób pracujących już wcześniej np. w KSSE przyjechało do Gliwic i mieszkają w domach 
prywatnych. Dopóki te osoby nie zarejestrują się, nie będzie znana ich liczba. Przekazała, 
że noclegi zostały zorganizowane w Hotelu Malinowski, Szkole Podstawowej nr 5 
i Internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz przygotowywane są kolejne 
obiekty przy ul. Warszawskiej 35 i ul. Jasnej 35. Przygotowywany jest także punkt 
informacyjno-rejestracyjny w Hotelu Leśnym i prowadzone są negocjacje dotyczące 
lokalizacji przy ul. Moniuszki 13. Przekazała, że podpisane zostało porozumienie ze 
Stowarzyszeniem GTW Gliwice na prowadzenie Miejskiej Zbiórki Darów. Na bieżąco 
podawane są informacje, jakie są potrzeby. Rzeczy nie są wysyłane na Ukrainę, ale 
wydawane w Gliwicach; tylko dziś wydanych zostało 67 paczek. Prace koordynuje Centrum 
Ratownictwa Gliwice, pomaga Straż Miejska i Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), praca 
trwa 24 godziny na dobę. Przekazała, że placówki oświatowe przygotowały miejsca dla 90 
dzieci i przygotowywane są kolejne. W Szkole Podstawowej nr 6 będzie drugi punkt 
informacyjno-konsultacyjny w zakresie informowania o systemie oświaty, np. jak zapisać 
dziecko do szkoły. Prowadzone są kursy językowe. Poprosiła o promowanie Gliwickiej Bazy 
Wsparcia. Jest to miejsce, gdzie trafiają osoby, które chcą pomóc. CIS czy GTW kontaktuje 
się z nimi w zależności od potrzeb. Poinformowała, że przygotowane są nowe obiekty: Dom 
Pomocy Społecznej (DPS) - 14 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami lub wymagających 
opieki pielęgniarskiej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza w Łabędach - 10 miejsc dla osób powyżej 65 roku życia. 
Przekazała, że wiele osób chce wpłacać środki, darowizny. Jutro zostanie ogłoszony 
i otwarty rachunek bankowy, na który można je wpłacać. Przekazała, odnośnie miejsc 
pracy, że firmy w KSSE mają bardzo dobre nastawienie, chcą zatrudniać, a projekt ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza różne ułatwienia. Zakłada m.in. nostryfikowanie 
dyplomów, czyli np. pedagog z Ukrainy będzie mógł pracować w Polsce jako pedagog. 
Projekt ustawy przewiduje także uznanie za legalny pobyt od 24 lutego 2022 r. do 18 
miesięcy, to znaczne ułatwienie dla tych, którzy chcą tu zostać na stałe. Po otrzymaniu nr 
PESEL uchodźcy będą mogli korzystać z opieki medycznej, na takich samych zasadach, jak 
Polacy. 
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Radna Ewa Potocka przekazała, że trudno jest pomóc osobie, która nie ma przyznanego 
nr PESEL, można ją przebadać, ale nie można wprowadzić do sytemu i wystawić recepty, 
nawet w pełni odpłatnej. Dodała, że to powoduje duże zaniepokojenie w ośrodkach 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

Radna Agnieszka Filipkowska zwróciła uwagę na brak miejsc dla dzieci 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, czy osób wymagających specjalistycznej opieki. 
Przekazała, że przyjechały osoby wymagające stałej opieki, z niewydolnością oddechową, 
potrzebujące specjalistycznego sprzętu i nie wiadomo, gdzie je umieścić. 

Radny Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że miasto nie ma możliwości załatwienia wszystkiego. 
To zadanie rządu, ministerstwa zdrowia i NFZ. Miasto nie organizuje leczenia, może jedynie 
wspierać, ale też nie we wszystkich aspektach. Dodał, że leczenie specjalistyczne jest 
drogie, nie wiadomo, kto ma za nie zapłacić. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber potwierdziła. Wyjaśniła, że praca polega 
głównie na pytaniu i obdzwanianiu, szukaniu możliwości. To są działania oddolne, a nie 
rządowe. Zakończyła informacją o braku rozwiązań systemowych. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy miasto ma miejsca zakwaterowania dla 
dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że miasto nie ma takich 
ośrodków, OPS i DPS może przyjąć osoby na takich warunkach, jakie ma dostępne. Dodała, 
że takie potrzeby należy zgłaszać w punktach recepcyjnych. Miasto nie ma danych, gdzie 
są przygotowane miejsca dla osób ze specjalnymi potrzebami, ma je wojewoda. Te osoby 
kierowane są do sanatoriów. 

Radny Tadeusz Olejnik przekazał, że należy obniżyć oczekiwania, coraz więcej osób 
przyjeżdża i nie jest możliwe utrzymanie stale takiego poziomu pomocy. Wyraził swój 
podziw i szacunek dla lekarzy, którzy podejmują się nowych wyzwań. Dodał, że nie należy 
oczekiwać wszystkiego, bo i wcześniej w służbie zdrowia nie było łatwo. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił, aby nie dominować tym 
tematem posiedzenia Komisji. Dodał, że Komisja będzie jeszcze rozmawiać na ten temat. 
Przekazał, że nie są to problemy tylko Gliwic, ale dotyczą całej Polski. To tragedia 
humanitarna. Gliwice na tle innych miast radzą sobie dobrze. Wojna trwa od 24 lutego, 
dziś jest 8 marca, to niespełna dwa tygodnie. Nie należy oczekiwać, że wszystko zostanie 
rozwiązane. Zakończył, że Komisja będzie się temu przyglądać. 

Radna Agnieszka Filipkowska poprosiła, aby w celu uniknięcia zamieszania, umieścić 
informację, że miejsca w DPS są dostępne tylko dla osób dorosłych, bez opiekunów. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował i przekazał, że temat 
będzie powracał na każdym posiedzeniu Komisji. 

Ad 3) Sprawy sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 758) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację 
w 2022 r. 

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

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych Rada określa, w formie uchwały, zadania, na które przeznaczone 
zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz 
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poinformował, że środki dla miasta Gliwice na 2022 roku wynoszą ponad 5,3 miliona zł. 
Poprosiła o pozytywną o opinię do projektu uchwały. 

Nie zgłoszono pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 758. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 757) 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 2022. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
przyjęcie programu osłonowego jest warunkiem otrzymania środków na wsparcie dla 
seniorów w ramach rządowego programu. Poprosiła o pozytywną opinię do projektu 
uchwały. 

Nie zgłoszono pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 757. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 739) w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta 
Gliwice na lata 2022-2025”. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy opracowanie i uchwalenie 
takiego programu. Program został dostosowany do ostatnich zmian w ustawach. Dodała, 
że sprawozdanie z realizacji programu zawarte jest co roku w raporcie o stanie miasta. 
Poprosiła o pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Radny Zbigniew Wygoda zapytał, czy możliwe jest uzyskanie informacji o zapadalności 
na uzależnienie. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że 
miasto nie diagnozuje, tylko kieruje zagrożonych na terapię. 

Radny Zbigniew Wygoda powiedział, że program powstaje, bo ustawa tego wymaga, ale 
nic z niego nie wynika, poza pracą dla urzędników. Nie pozwala ocenić, na ile program jest 
przydatny. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że 
dzięki programowi dzieci z tzw. środowisk trudnych mogą same zobaczyć, jak wygląda 
normalne życie, mogą w spokoju odrobić zadania domowe. Dlatego też poprosiła o 
pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Nie zgłoszono więcej pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 739. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 740) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci 
objętych opieką z Żłobkach Miejskich w Gliwicach. 
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Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech Rada Miasta uchwala wysokość 
opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania 
żłobków podwyższone zostały opłaty. Poinformowała, w formie prezentacji, że w żłobkach 
miejskich jest 241 miejsc i w żłobkach niepublicznych - 935. W budżecie na żłobki miejskie 
przyznana została kwota prawie 5,4 miliona zł, na żłobki niepubliczne ponad 3 miliony zł. 
Wydatki na jeden miesiąc na jedno miejsce w żłobku miejskim wzrosły o 161,10 zł. 
Wyjaśniła, że obecnie opłata wynosi 300 zł, jeśli rodzeństwo nie uczęszcza do żłobka lub 
przedszkola; 150 zł, jeśli rodzeństwo uczęszcza do żłobka lub przedszkola. Zgodnie 
z projektem uchwały opłata wyniesie 750 zł, jeśli rodzeństwo nie uczęszcza do żłobka lub 
przedszkola i 650 zł, jeśli rodzeństwo uczęszcza do żłobka lub przedszkola. Opłaty te 
zostają per saldo obniżone o 500 zł, jeżeli na dziecko został przyznany rodzinny kapitał 
opiekuńczy (RKO). Jeżeli na dziecko nie przyznano RKO można skorzystać z dopłaty 
w wysokości 400 zł. Przekazała, że w 2021 roku miesięczny koszt utrzymania jednego 
miejsca w żłobku, po uwzględnieniu wpływów z tytułu opłat rodziców, wyniósł 1.554,20 zł. 
Gdyby zapewnić miejsca w żłobkach miejskich wszystkim dzieciom, koszt wyniósłby ponad 
75,5 miliona zł. W 2021 r. dotacje na żłobki niepubliczne wyniosły ponad 2,5 miliona zł, 
dotacja na jedno miejsce w żłobku to 358 zł. Gdyby zapewnić miejsca w żłobkach 
niepublicznych wszystkim dzieciom, koszt wyniósłby prawie 17,5 miliona zł. Na 
zakończenie poinformowała, że miasto planuje budowę obiektu żłobkowo-przedszkolnego 
przy ul. Dworskiej. Poprosiła o pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że otrzymała pismo z informacją 
o faktycznych kosztach opieki żłobkowej. Zaznaczyła, że rodzice jednak nie mają takich 
informacji. Poprosiła o przedstawienie tej prezentacji podczas sesji Rady Miasta. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta potwierdziła, 
że ta prezentacja zostanie także przedstawiona podczas sesji. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy odbyło się spotkanie 
z rodzicami, czy wyjaśniono im powody podwyżki. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
nie było takiego spotkania. 

Radna Agnieszka Filipkowska poprosiła o przesłanie prezentacji drogą mailową. 

Radny Zbigniew Wygoda zauważył, że mogą być przypadki, gdy rodzice nie otrzymują 
RKO. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że 
rodzic składa wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie otrzymuje na 
swój rachunek bankowy, może otrzymywać po 500,00 zł przez dwa lata lub po 1.000 zł 
przez rok. 

Radny Gabriel Bodzioch przekazał, że zgadza się ze stwierdzeniem, że koszty wzrosły. 
Dodał, że zastanawia się, skąd taka podwyżka, koszty wzrosły o 161,10 zł, a opłaty wzrosły 
z 350 zł do 750 zł. Zakończył pytaniem, czy to nie wynika z przyznania RKO. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
RKO to nowe świadczenie dla rodziców przygotowane przez rząd. Prezydent Miasta 
przygotowując projekt uchwały kierował się obowiązującymi przepisami prawa, czyli także 
RKO. 

Radny Gabriel Bodzioch zwrócił uwagę, że rodzic nie musi środków z RKO przeznaczać 
na opłaty za żłobek. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta potwierdziła, 
że RKO nie musi zostać przekazane na opłaty za żłobek, ale RKO jest na wydatki związane 
z wychowaniem dziecka. 

Radny Gabriel Bodzioch zwrócił jeszcze uwagę na brak informacji, wyjaśnień dla 
rodziców powodów tak dużej podwyżki opłat. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że nie było spotkań z rodzicami. 
Została wzięta pod uwagę inflacja, której nie było w ubiegłym roku. Dodała, że przez Polski 
Ład miasto straciło 57 milionów zł, w ubiegłym roku miasto mogło sobie pozwolić na 
większe dofinansowanie do żłobków, ale w tym roku już nie. Zakończyła, że obecne opłaty 
są jednymi z najniższych w regionie. 

Radny Zbigniew Wygoda zapytał, czy na oboje dzieci w żłobku rodzic może dostać RKO. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że 
na dwoje dzieci w rodzinie oraz w żłobku, na pierwsze dziecko nie przysługuje RKO, na 
drugie dziecko już tak. Środki przelewane są bezpośrednio na rachunek bankowy rodzica. 

Radny Tadeusz Olejnik zwrócił uwagę, że koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku to 
ok. 2 tysiące zł, rodzic płaci 750 zł, miasto dopłaca 1.200 zł, a miejsc w żłobkach miejskich 
jest ok. 200. Czyli pozostali mieszkańcy sponsorują żłobki. Dodał, że są to duże środki, 
a pozostałe dzieci, niekorzystające ze żłobków nie otrzymują nic, składają się na żłobek. 
W prywatnych żłobkach dopłata jest znacznie niższa, w interesie miasta jest, aby było jak 
najwięcej prywatnych żłobków, zamiast miejskich. To niegospodarność. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że miasto przyjmuje taką 
politykę, aby rozwijać żłobki niepubliczne. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, czy możliwy jest konsensus, mniejsza podwyżka opłat 
i np. od maja, albo września. Zaproponował platformę partycypacyjną do rozmów 
z rodzicami. 

Radna Ewa Potocka nie zgodziła się z radnym. Stwierdziła, że opłat nie należy przerzucać 
na miasto. 

Radny Gabriel Bodzioch zwrócił uwagę, że nie chodzi o to, aby rodzic nic nie płacił. 
Rodzice wiedzą, że podwyżki są konieczne, ale 150 % to za dużo. 

Radny Tadeusz Olejnik zwrócił uwagę, że jeżeli zaczniemy pytać rodziców, czy chcą 
płacić mniej, to wiadomo, że każdy poprze takie rozwiązanie. Wiadomo, jakie będą wyniki 
takich konsultacji. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że jest obecna mieszkanka 
i chciałaby zabrać głos w tym temacie. Zapytał członków komisji, czy zgłaszają sprzeciw. 

Komisja nie zgłosiła sprzeciwu. 

Mieszkanka podziękowała za możliwość wypowiedzenia się. Przekazała, że wysłuchała 
wypowiedzi radnych. Poinformowała, że ona i mąż są rodzicami pracującymi, mają troje 
dzieci. Żłobek to ostoja dla rodziców mniej zarabiających. Przekazała, że wie, iż podwyżka 
jest nieunikniona, ale podwyżka z 350 zł na 750 zł to diametralnie różna opłata. Nie ma 
nigdzie takich podwyżek, np. w Katowicach, opłata zależna jest od dochodów rodziców. 
Przekazała, że poprzednio opłata także zależna była od dochodów rodziców. Dodała, że 
podwyżka bardzo mocno dotknie rodziców, a żłobek to inwestycja w dzieci, w przyszłość. 
Tak drastyczne podwyżki zmuszą do rezygnacji z pracy, aby zająć się samemu dzieckiem. 
Nie jest to polityka prorodzinna. Zakończyła, że zgadza się na podwyżkę, ale nie na tak 
dużą. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o wysokość opłat w żłobkach niepublicznych. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
to od ok. 1.400 zł do ok. 1.700 zł. Dodała, że jest to kosztowne, wymagana jest jedna 
opiekunka na 5 dzieci do 1 roku życia i jedna opiekunka na 8 dzieci starszych. 

Nie zgłoszono więcej pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 740. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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e) Projekt uchwały (druk nr 744) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla strażaków ratowników ochotniczych staży pożarnych z terenu miasta Gliwice za 
udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
została wprowadzona nowa podstawa prawna dla ustalenia wysokości ekwiwalentu dla 
strażaków. Ta uchwała ma obowiązywać wstecz, aby zachować ciągłość ekwiwalentu i jest 
to słuszne i zgodne z prawem. Poprosiła o pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Nie zgłoszono pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 744. 

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

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

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

b) Publikacja na temat wykonywania wymazów przez Vito-Med (w załączeniu). 

c) Zawiadomienie Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. o wszczęciu 
postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/658/2021 Rady 
Miasta Gliwice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Gliwice za udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną lub miasto Gliwice (w załączeniu). 

d) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. dot. 
stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/658/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członów ochotniczych straży 
pożarnych z terenu miasta Gliwice za udział w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto 
Gliwice (w załączeniu). 

e) Zawiadomienie Wojewody Śląskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. o wszczęciu 
postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/659/2021 Rady 
Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2022 (w załączeniu). 

f) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. dot. 
stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/659/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie 
przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
dla miasta Gliwice na rok 2022 (w załączeniu). 

g) Informacja o podmiotach, na rzecz których w 2022 r. może być wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w załączeniu). 

h) Informacja o podmiotach, na rzecz których w 2022 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne (w załączeniu). 

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

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że budowie szpitala 
zostanie poświęcone odrębne posiedzenie. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zaproponowała wspólne posiedzenie z Komisją 
Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

Komisja poparła ten wniosek. 
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j) Prośba Fundacji Piastun oraz odpowiedź na nią dot. wybrania miejsca na lodówkę 
społeczną (w załączeniu). 

k) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku (w załączeniu). 

l) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok 
(w załączeniu). 

m) Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber dot. pisma mieszkańca w sprawie 
wykupienia recept (w aktach sprawy BR.0012.19.6.2021). 

Komisja postanowiła przekazać te informacje mieszkańcowi. 

n) Wniosek Koordynatora ratowników pływalni Neptun dot. zakupu defibrylatora EAD 
(w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że ta sprawa powinna zostać 
na razie odłożona, ze względu na perturbacje na linii powierzenia pływalni dzierżawcy. 

o) Pisma rodziców dzieci uczęszczających do Żłobków Miejskich w sprawie planowanych 
podwyżek opłat (w aktach sprawy BR.0012.19.1.2022). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Agnieszkę Pasztę o przygotowanie informacji pisemnych dla Komisji. 

*** 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się 16 i 24 listopada 2021 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Natalia Czernik 

Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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