BR.0012.36.2.2018

Protokół posiedzenia
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 27 listopada 2018 r., godz. 18.00
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych radnych oraz gości. Poinformował, że cieszy się z objęcia funkcji
Przewodniczącego Komisji i ma nadzieję sprostać oczekiwaniom. Następnie
Przewodniczący J. Szymanowski zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta na 2019 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Janusz Szymanowski poinformował, że wybór Wiceprzewodniczącego
Komisji zostanie przeprowadzony w głosowaniu jawnym. Zaproponował na tę funkcję
radnego Tadeusza Olejnika i zapytał radnych, czy mają jakieś inne propozycje w zakresie
kandydatur.
Radna Ewa Potocka uznała, że radny T. Olejnik w bardzo dobry sposób wywiązywał się
z obowiązków Wiceprzewodniczącego Komisji w ubiegłej kadencji.
Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił o głosowanie w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego.
Głosowanie: 7 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Radny Tadeusz Olejnik został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej.
Ad. 2. Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta na 2019 r.
W tej części posiedzenia udział wzięli Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wraz ze swoim
zastępcą Januszem Adamem Siejko oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Agnieszką Pasztą.
Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie
informacji na temat obu projektów i zapytał, czy są jakieś kwestie szczegółowe, które
wymagać będą wyjaśnień Naczelnik Agnieszki Paszty.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke poinformował, że Naczelnik Wydziału dysponuje
szczegółową wiedzą w zakresie ochrony zdrowia.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał, czy radni mają jakieś pytania do
Skarbnika Miasta.
Radna Ewa Potocka zapytała, na jakim etapie jest realizacja budowy nowego szpitala
miejskiego.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta poinformowała,
że jest to etap początkowy. Na chwilę obecną trwa przygotowywanie koncepcji

organizacyjnej, nie ma jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej gruntów. Różne działania
podejmowane są równolegle.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, ile będzie koncepcji.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że
jedna. Obecne trwa planowanie, co będzie w nowym szpitalu niezbędne, ile i jakie mają
być oddziały itp.
Radna Ewa Potocka wskazała, że powstaje nowy szpital, Narodowy Fundusz Zdrowia
pozostaje, zapytała więc, czy dotychczasowe kontrakty zostaną utrzymane.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta zapewniła, że
to będzie ten sam podmiot (w nowym budynku), więc kontrakt także pozostanie ten sam.
Radna Magdalena Budny zapytała, czy przewidziano w projekcie budżetu środki na
Szpital Wielospecjalistyczny.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że
ogółem na zadania inwestycyjne przeznaczono pół miliona zł.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapowiedział, że Komisja będzie jeszcze wracać
do tematu związanego z budową szpitala. Jest dla niego istotne, że została podjęta
kierunkowa decyzja w tej sprawie. Uznał również, że nie jest przesądzone, jakie będą
dalsze losy pozostałych szpitali. Być może zostaną one inkorporowane przez miasto.
Radny Zbigniew Wygoda zwrócił uwagę, że te szpitale to podmioty prywatne, trudno
więc myśleć o ich inkorporacji. Szpital przy ul. Radiowej otrzymał finansowanie. Radny
zapytał również, jaki profil ma mieć nowy szpital.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta poinformowała,
że myślano np. o geriatrii.
Przewodniczący Janusz Szymanowski oddał głos Skarbnikowi Miasta.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił na wstępie, że do pierwotnych projektów
zostały złożone poprawki, które je nieco zmieniają. Następnie Skarbnik przybliżył radnym
kwoty zapisane w projekcie budżetu - dochody, wydatki, planowany deficyt oraz
jednoczesną nadwyżkę, co jest możliwe dlatego, że wydatki bieżące są niższe od dochodów
bieżących, co daje środki na inwestycje.
Skarbnik Miasta zwrócił uwagę, że parametry są dobre, zwłaszcza jeśli się weźmie pod
uwagę, że miasto coraz więcej dopłaca do oświaty (subwencja oświatowa nie jest
wystarczająca - trzeba będzie dopłacić ponad 9 milionów zł). Skarbnik wyjaśnił, że na
szczęście Gliwice mają środki, by się rozwijać i inwestować. Do miasta napływają
inwestycje, co potwierdzają podatki od nieruchomości. Wzrasta również udział miasta w
dochodach z podatku PIT. Po tym wskaźniku widać, kiedy był kryzys.
Skarbnik wspomniał także o tym, że Gliwice osiągnęły najwyższy możliwy rating, który
zapewnia dobre oprocentowanie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Jest to stała stopa
procentowa, przeciętnie 2,5%, kredyt w złotych, by uniknąć ryzyka kursowego. Miasto
zaciąga również pożyczki w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, gdzie
oprocentowanie także jest dobre, chociaż już nieco wyższe (3%). W WIOŚ można otrzymać
także dotację lub umorzenie zadłużenia. Podsumowując, Gliwice finansują rozwój tanim
długiem. W ciągu 4 lat miasto mogłoby spłacić swoje kredyty w całości, ale tego nie zrobi,
chociażby ze względu na budowę szpitala.
Następnie Skarbnik Ryszard Reszke przeszedł do omawiania projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Wyjaśnił, że jest ona bardziej szczegółowa dla pierwszych 4 lat. Zawiera tabele
i analizy (omówił strukturę tekstu).
Radny Zbigniew Wygoda poinformował, że byłby ostrożny ze stawianiem tezy, że wzrost
dochodów z PIT jest wskaźnikiem rozwoju miasta. Uważa, że to zbyt daleko idące. Bardziej
tu mają znaczenie zmiany demograficzne, wzrost wynagrodzeń.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke uznał, że mimo zmniejszania się liczby mieszkańców
wzrastają dochody z PIT.
Radna Ewa Potocka zauważyła, że w projektach kończą się zobowiązania szpitala.
Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyraził zadowolenie, że radna zwróciła na to uwagę.
Przewodniczący Janusz Szymanowski uznał, że najważniejszy jest sposób
skonstruowania projektów, co do którego nie ma uwag. Zauważył, że budżet nie jest
zamkniętą księgą, ale jest jasne, że się go modyfikuje w związku z bieżącymi potrzebami.
Przewodniczący Komisji uznał, że oba projekty są godne poparcia i poprosił o ich
przegłosowanie.
Głosowanie:
•

w sprawie projektu WPF: opinia pozytywna (7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

•

w sprawie projektu budżetu: opinia pozytywna (7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała oba projekty. Pismo z taką
informacją zostanie skierowane do Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Janusz Szymanowski podziękował gościom za udział w posiedzeniu.
Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz przypomniała o potrzebie przygotowanie planu pracy
Komisji. Zapytała także, czy Komisja będzie się zajmować kwestią Rady Seniorów.
Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił o przygotowania na kolejne posiedzenie
propozycji do planu pracy. Dodał także, że Komisja będzie wysłuchiwać informacji na temat
działalności Rady Seniorów.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
−

pismo dotyczące podmiotów w których w 2019 r. może być wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca Społecznie użyteczna z dnia 19.11.2018 r.
(UM.888263.2018)- załącznik nr 1 do protokołu,

−

pismo dotyczące podmiotów w których w 2019 r. może być wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna z dnia 26.11.2018 r.
(UM.895294.2018)- załącznik nr 2 do protokołu,

−

pismo z ETOH Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
odnośnie przekazania książki Pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
jako zadanie własne gminy. Informacje dla radnych.” (UM. 909395.2018)- załącznik nr
3 do protokołu,

−

pismo dotyczące wsparcia dla Fundacji „Dorn Nadziei” (UM.902244.2018)- załącznik nr
4 do protokołu.

Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia z 21 listopada 2018 r.
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się przed sesją Rady Miasta (jeśli pojawią się projekty
uchwał leżące w zakresie kompetencji Komisji).
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Ewa Anioł
Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Janusz Szymanowski

