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BR.0012.9.6.2022 

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

w dniu 27 września 2022 r., godz. 18.00 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gości. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Omówienie spraw związanych z rozbudową i przebudową budynków 
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. 

2) Sprawy sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Gliwicach Małgorzata Szymczyk, Naczelnik Wydziału Zdrowia Agnieszka 
Paszta. 

Ad 1) Omówienie spraw związanych z rozbudową i przebudową budynków 
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik poprosił o przekazanie informacji 
związanych z rozbudową i przebudową budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego 
w Gliwicach. Dodał, że Komisja ma niewielkie kompetencje, ale jeżeli ma możliwość 
pomocy, to chętnie jej udzieli. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach 
Małgorzata Szymczyk poinformowała, że od trzech lat jest prezesem Stowarzyszenia. 
Przekazała, że Hospicjum zapewnia opiekę pacjentom przez 24 godziny na dobę, dostępny 
jest lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta oraz duszpasterz, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba. Pacjentami Hospicjum są głównie osoby chorujące na raka, niewydolność 
krążeniowo-oddechową, stwardnienie rozsiane i stwardnienie rozsiane boczne. 
Poinformowała o prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia pracach nad rozszerzeniem 
katalogu chorób o np. otępienie, marskość wątroby. Pacjenci z tymi schorzeniami będą 
mogli ubiegać się o pomoc hospicyjną. Hospicjum jest finansowane przez Ministerstwo 
Zdrowia, dlatego będzie musiało dostosować się do nowego katalogu. To przełoży się na 
znaczne zwiększenie liczby pacjentów i czas oczekiwania na przyjęcie do Hospicjum. 
Przekazała, że nie jest możliwe określenie czasu oczekiwania na przyjęcie do Hospicjum, 
jest to zależne od sytuacji rodziny, potrzeb pacjenta itp. Poinformowała, że budynek 
Hospicjum z zewnątrz wygląda bardzo ładnie, jednak w środku już tak nie jest. 
Nieruchomość ma trzy piętra i nie jest dostosowana do potrzeb pacjentów. Nie ma 
możliwości przeprowadzenia remontu, bo stale są pacjenci. Wyjaśniła, że jest to jeden 
z powodów rozbudowy Hospicjum. Budowa nowego budynku trwa od czterech lat. Czas 
budowy trafił na bardzo trudny okres: pandemii i inflacji. Dodała, że perspektywa 
finansowa była zupełnie inna, budowa miała kosztować 4-5 mln zł, a dziś jest to już 15 mln 
zł. Budowa finansowana jest z darowizn (2 mln 500 tys. zł), ze środków otrzymywanych 
w ramach 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych (2 mln 700 tys. zł), dotacji miasta 
Gliwice (3 mln 100 tys. zł), a także darowizn z sąsiednich gmin. Budowa kosztowała już 
8 mln 400 tys. zł. W tym roku nie otrzymano dotacji. Przekazała, że podstawową 
działalnością Hospicjum jest prowadzenie zakładu leczniczego. Dlatego też część środków 
przeznaczonych na budowę została przeznaczona na bieżącą działalność. Wyjaśniła, że 
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Hospicjum ma trudności finansowe, jak każda placówka lecznicza. Środki z NFZ 
wystarczają jedynie na wynagrodzenia. Poinformowała, że Hospicjum utrzymuje płynność 
finansową, nie ma zadłużenia. Pacjentom terminalnie chorym należą się najlepsze leki 
przeciwbólowe. Zużywanych jest ich bardzo dużo, a odpłatność jest 100 %. Odnośnie 
budowy dodała, że kończone są prace instalacyjne, na ten rok zaplanowane jest jeszcze 
wykonanie centralnego ogrzewania, tak, aby móc już podczas najbliższej zimy ogrzewać 
budynek. Poinformowała, że straż pożarna warunkowo dopuściła  obecny budynek do 
użytkowania. Zapewniła, że wszystko jest zgodne z przepisami, tylko czas Hospicjum ma 
ograniczony. Przekazała, że w nowym budynku wszystkie sale dla pacjentów, którzy 
potrafią sami się przemieszczać, są na jednym piętrze, pokoje są dwuosobowe. Dodała, że 
w nowym budynku będzie możliwość prowadzenia rehabilitacji, spotykania się pacjentów, 
nawet tych stale leżących, przebywania wśród zieleni. Hospicjum zależy na poprawianiu 
komfortu życia pacjentów. Poinformowała, że Hospicjum jest akredytowane przez 
Akademię Medyczną, czyli posiada odpowiednie warunki do nauki opieki paliatywnej, 
specjalizacji pielęgniarskiej i lekarskiej oraz szkoli studentów medycyny, pielęgniarstwa 
i rehabilitacji. Pracownicy mają wysoki stopień empatii. Poprosiła o poparcie wniosku 
Hospicjum o dotację miasta, jeżeli jest ona możliwa. Dodała, że wie, jaka jest sytuacja, 
jednak Hospicjum jest alternatywą dla eutanazji. Hospicjum poprawia komfort końca życia, 
pomaga spokojnie odejść i odciąża służbę zdrowia. Poinformowała, że obecnie Hospicjum 
ma 25 łóżek, a w nowym budynku ma być ich 30. Dodatkowo jest 160 pacjentów 
w domach. Gdyby nie działalność Hospicjum ci pacjenci byliby w szpitalach na oddziałach 
wewnętrznych. Podsumowała, że to są powody próśb o wsparcie rozbudowy Hospicjum. 
Zakończyła, że prezesem Stowarzyszenia może być ktoś inny, w Radzie Miasta mogą być 
inne osoby, ale Hospicjum nadal będzie potrzebne i będą jego pacjenci. Liczba chorych 
będzie coraz większa. Dodała jeszcze, że w nowym budynku jest miejsce przeznaczone na 
przychodnię geriatryczną, jej powstanie zależne jest od NFZ. Kiedy NFZ rozpisze konkurs, 
Hospicjum może w nim wystartować.  

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik przekazał, że obecnie trwa budowanie 
budżetu na rok przyszły. Jeżeli będzie taka możliwość, Komisja poprze wniosek. 

Radna Ewa Potocka zapytała, czy Hospicjum wystąpiło do miasta o dotację. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach 
Małgorzata Szymczyk potwierdziła i poinformowała, że wzięła udział w spotkaniu 
z Zastępcą Prezydenta Miasta Ewą Weber. Dodała, że korzysta z różnych możliwości 
pozyskiwania środków.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy pacjentami Hospicjum są głównie osoby 
z Gliwic. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach 
Małgorzata Szymczyk poinformowała, że Hospicjum współpracuje z Onkologią, ta 
współpraca układa się bardzo dobrze, pacjenci po Onkologii trafiają do Hospicjum, są to 
więc osoby z całej Polski. Pacjenci domowi są głównie z terenu Gliwic i powiatu gliwickiego, 
z odległości do 20 km, ale także z Knurowa, Zabrza, a nawet spod Rybnika. Dodała, że 
bardzo trudno jest odmówić komuś pomocy. Liczba pacjentów zależy od liczby pielęgniarek 
i lekarzy. 

Radna Ewa Potocka przekazała, iż ma wątpliwości, czy dobrym pomysłem jest 
poszerzenie katalogu chorób. W szpitalach brakuje oddziałów geriatrycznych, z chorobą 
Alzheimera można długo, bez cierpienia żyć. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach 
Małgorzata Szymczyk przekazała, że dla rodzin będzie to otwarta droga do ubiegania się 
o przyjęcie pacjenta do hospicjum. Potwierdziła obawy, że paliatywnie chorzy zostaną 
odsunięci. 

Radny Zbigniew Wygoda uznał, że Hospicjum to nie jest miejsce dla pacjentów z chorobą 
Alzheimera. Zapytał, czy Hospicjum może się jakoś przed tym bronić. 
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Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach 
Małgorzata Szymczyk poinformowała, że trudno teraz cokolwiek wymyślić. Dodała, że 
trzeba działać tak, aby było dobrze. 

Radny Krzysztof Procel zapytał o wysokość kosztów miesięcznego utrzymania 
Hospicjum. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach 
Małgorzata Szymczyk poinformowała, że to 700 tysięcy zł. Dodała, że najdroższe jest 
utrzymanie opieki stacjonarnej, do tego dochodzą koszty utrzymania zespołu domowej 
opieki i poradni paliatywnej. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, czy do starostwa powiatowego 
kierowano prośby o środki. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach 
Małgorzata Szymczyk zaprzeczyła i obiecała, że taka prośba zostanie wystosowana. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik przekazał, że powiat także powinien się 
dołożyć. Poprosił o kopię wniosku o dotację miasta. Komisja chciałaby się z nim zapoznać, 
a także zasięgnąć opinii, jak wygląda budżet miasta i jakie jest zdanie Prezydenta Miasta 
w tej sprawie. Dodał, że jeżeli będzie to możliwe, to Komisja wesprze wniosek. Przekazał, 
że bardzo dobrze jest, iż Hospicjum działa. Podziękował za spotkanie. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach 
Małgorzata Szymczyk opuściła posiedzenie. 

Ad 2) Sprawy sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

a) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką 
w Żłobkach Miejskich w Gliwicach. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta zreferowała 
projekt uchwały. Przekazała, że zgodnie z wnioskiem mieszkańców, wysokość opłaty za 
pobyt dziecka w żłobku została powiązana z minimalną stawką wynagrodzenia za pracę 
i stanowi 22 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pokrywa to tylko w części koszty 
pobytu dziecka w żłobku. Dodała, że po rozmowach z rodzicami, na ich wniosek 
podwyższone zostały stawki bonifikat: bonifikata w wysokości 30 % opłaty za drugie 
i kolejne dziecko korzystające ze żłobka miejskiego lub niepublicznej instytucjonalnej 
formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, bonifikata w wysokości 15 % opłaty za drugie 
i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola. Dotychczas było to 100 zł. Poinformowała, 
że od 1 stycznia 2023 r. stawka minimalnego wynagrodzenia to 3.490,00 zł, 22 % tej 
kwoty to 768,00 zł. Poprzednio było to 750,00 zł. W przypadku korzystania z bonifikat: 
30 % - opłata wynosi 538,00 zł i 15 % - opłata wynosi 653,00 zł. Dodała, że planowana 
jest podwyżka płacy od lipca 2023 r. do 3.600,00 zł, pełna opłata za żłobek wyniesie wtedy 
792,00 zł, a po uwzględnieniu ww. zniżek wyniesie odpowiednio 554 zł lub 673 zł. 
Przekazała, że koszty miasta także wtedy wzrosną. Powiązanie opłaty ze stawką 
minimalnego wynagrodzenia jest dla miasta korzystne. Projekt uchwały był uzgadniany 
z rodzicami.  

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie 
dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach. 

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

b) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich 
w Gliwicach. 
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Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta zreferowała 
projekt uchwały. Przekazała, że do treści Statutu wprowadzono zapis informujący 
o sposobie pomniejszenia opłaty stałej dla dziecka, którego miejsce zostało zajęte przez 
inne dziecko na określony czas. Dodatkowo wprowadza się zapis umożliwiający dyrektorowi 
ustalenie dwutygodniowej przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów w okresie 
wakacyjnym z koniecznością powiadomienia o tym fakcie rodziców do końca września roku 
poprzedzającego. Dwa tygodnie przerwy pozwoli na wykorzystane urlopu przez większość 
pracowników, co znacznie ułatwi organizację pracy w okresie wakacyjnym. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy rodzice korzystający z wolnego miejsca 
w żłobku (np. z powodu choroby innego dziecka) mają wiedzę, świadomość, że jest ono 
tylko na jakiś czas. Ważne, aby rodzice zwalniający miejsce w żłobku mieli możliwość, bez 
problemu, ponownego korzystania ze żłobka. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta potwierdziła, 
że rodzice to wiedzą. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków 
Miejskich w Gliwicach. 

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

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z pismem Forum Prawo dla Rozwoju z prośbą o wystosowanie apelu 
do właściwych organów władzy oraz posłów z regionu, aby odwrócić niekorzystną dla 
zdrowia publicznego sytuację związaną z cenami piw niższymi niż bezalkoholowych 
napojów chłodzących – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

*** 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się 12 lipca i 8 września 2022 r. 

*** 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Natalia Czernik 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Tadeusz Olejnik 
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