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BR.0012.9.3.2022 

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

w dniu 7 czerwca 2022 r., godz. 18.00 (I część)  
oraz 9 czerwca 2022 r., godz. 14.30 (II część) 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gościa. 

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

Z powodu nieobecności połowy składu Komisji (obecni na posiedzeniu innej Komisji) 
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zaproponował przerwę w obradach do 
9 czerwca 2022 r., do godziny 14.30. 

Komisja zaaprobowała propozycję. 

II część posiedzenia w dniu 9 czerwca 2022 r., godz. 14.30. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski powitał po przerwie zebranych radnych 
oraz gości. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Opiniowanie Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

2) Sprawy sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W tej części posiedzenia udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta. 

Ad 1) Opiniowanie Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przypomniał, że Raport został 
udostępniony na Portalu radnego, każdy mógł się z nim zapoznać. Zapytał, czy radni mają 
pytania do Raportu.  

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie miasta za 2021 r. 

Ad 2) Sprawy sesyjne. 

Komisja opiniowała druk sesyjny: 

a) Projekt uchwały (druk nr 798) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci 
objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach (Obywatelska Inicjatywa 
Uchwałodawcza). 



 2 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta 
Ewę Weber o przekazanie informacji dot. projektu uchwały. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że opinia prezydenta miasta 
do projektu uchwały wraz z autopoprawką jest negatywna. Przekazała, że koszty, które 
ponoszą żłobki, znacznie wzrosły, dlatego też poprzednio uchwalone zostały nowe 
wysokości opłat. Poinformowała, że projekt został przeanalizowany. Odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami wnioskodawców. Przekazała, że wykonali oni wiele pracy, ale ich 
analiza została zrobiona tylko pod kątem rodzica. Dodała, że zlecone zostało badanie 
benchmarkingowe z sąsiednimi miastami pod kątem nie tylko samej wysokości opłat, ale 
także sposobu zarządzania żłobkami i stosowanych rozwiązań. Poinformowała, że na tej 
podstawie może uda się wypracować nowe rozwiązania funkcjonowania żłobków, co może 
mieć wpływ na obniżenie opłat. Powtórzyła, że ten projekt został negatywnie zaopiniowany. 
Wyjaśniła także powody niższych kosztów w żłobkach prywatnych, niż w miejskich. 
Samorząd zobligowany jest do ponoszenia kosztów wszystkiego, co prawnie jest 
wymagane, a prywatny właściciel – wszystko, co nie jest prawnie zakazane. Przekazała, 
że musi być wypłacana 13-ta pensja, nadgodziny, musi być zatrudniona główna księgowa, 
zastępca głównego księgowego, wymagana jest sprawozdawczość budżetowa. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że dotarła do niego 
informacja o przesunięciu terminu wejścia w życie i wypłacania świadczeń rodzinnego 
kapitału opiekuńczego (RKO). 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że było opóźnienie, ale teraz 
świadczenie jest już wypłacane. 

Radny Zbigniew Wygoda zapytał, czy gdyby nie było RKO, opłaty też byłyby tak wysokie. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber wyjaśniła, że wzrost opłat nie wynika z RKO. 

Radny Zbigniew Wygoda przypomniał, że prezydent mówił, iż jest to powiązane. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że trudno jest stwierdzić, czy 
bez RKO opłaty byłyby niższe. Na pewno te opłaty wzrosłyby. Dodała, że przed zmianą 
uchwały Gliwice miały najniższe opłaty w okolicy. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia Agnieszka Paszta przekazała, że sytuacja materialna 
rodziny nie ma wpływu na to, czy dziecko korzysta ze żłobka prywatnego, czy miejskiego. 
Wiele zależy od trafu, kiedy dziecko się urodziło. Dysproporcje w opłatach za żłobki 
miejskie i prywatne dotyczą tej samej grupy mieszkańców. 

Radny Zbigniew Wygoda zwrócił uwagę, że nie jest to dobry argument. Dodał, że tak 
jest świat urządzony, np. cała służba zdrowia. 

Radny Tadeusz Olejnik przekazał, że to jest ważny argument, a zdanie radnego 
Zbigniewa Wygody jest tylko opinią, nie argumentem. 

Radna Ewa Potocka złożyła wniosek o przejście do głosowania, gdyż dyskusja bardzo 
odbiegła od tematu. 

Wniosek został przyjęty przez aklamację. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 798. 

Wynik głosowania: 2 głosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja nie 
zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował wszystkim. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Radny Krzysztof Procel zapytał o liczbę miejsc w Domach Pomocy Społecznej (DPS). 
Przekazał, że pytanie ma związek z opłatami, jakie obowiązują w „Sezamie”, który ostatnio 
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otrzymał od miasta budynek. Do niedawana bez kosztów zapewniona była obsługa i opieka, 
później zaczęły obowiązywać opłaty w wysokości 20 zł, obecnie 50 zł. Dodał, że znów 
zmniejszyła się liczba osób korzystających z DPS, bo ich na to nie stać. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia Agnieszka Paszta poinformowała, że miasto prowadzi 
dwa DPS-y, jeden przy ul. Partyzantów, drugi przy ul. Kozielskiej. Kierowane są tam osoby 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, opłaty są ustalone uchwałą Rady Miasta i są zależne od 
sytuacji materialnej danej osoby i jej rodziny. Wyjaśniła, że „Sezam” to prywatna 
inicjatywa, prowadzona przez Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM. Poprzednio 
stowarzyszenie korzystało ze środków z projektu unijnego i opłaty nie były pobierane. 
Dodała, że stowarzyszenie nie zwracało się do Urzędu Miejskiego w Gliwicach o pomoc 
(o środki)na etapie ogłoszenia konkursowego dot. działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zwróciła uwagę, że trzeba wybrać dopłaty do żłobków, 
czy do pomocy osobom starszym. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że gdyby zostało to dobrze 
zrobione, to środki zamiast dla rodziców zostałyby przekazane bezpośrednio do 
samorządów, placówek. Dodała, że rodzice mają wrażenie, że otrzymali RKO, a teraz im 
się je zabiera. Gdyby środki trafiły bezpośrednio do placówek, nie byłoby takiego wrażenia. 

*** 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 
r. (dokument w załączeniu). 

b) Raport o stanie miasta Gliwice za 2021 r. (dokument w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
9 czerwca 2022 r.). 

c) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok (dokument 
w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.). 

d) Korekta informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego 
na dzień 31.12.2021 r. (dokument w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 czerwca 
2022 r.). 

e) Odpowiedź na skargę na uchwałę Rady Miasta Gliwice w sprawie ustalenia opłat za 
pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich (w załączeniu). 

f) Prośba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przesłanie dokumentów związanych 
ze skargą na uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych 
opieką w Żłobkach Miejskich (w załączeniu). 

*** 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 10 maja 2022 r. 

*** 

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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