BR.0012.9.2.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 26 marca 2019 r., godz. 18.00

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie z 15 minutowym
opóźnieniem ze względu na brak quorum o wyznaczonej porze. Powitał przybyłych gości:
Zastępcę Prezydenta Miasta Krystiana Tomalę, przedstawicieli Szpitala Miejskiego nr 4 Prezes Zarządu Renatę Bryłę i Członka Zarządu Zbigniewa Więcka oraz pracownika
Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzynę Wessely-Woźniczkę i Zastępcę Naczelnika Wydziału
Zdrowia Urzędu Miejskiego Klaudię Berę a także radnych. Poinformował, iż jest niezbędne
quorum i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Omówienie aktualnej sytuacji Szpitala Miejskiego nr 4.
2. Druki sesyjne.
3. Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad1. Omówienie aktualnej sytuacji Szpitala Miejskiego nr 4
Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 Renatę
Bryłę o omówienie sytuacji szpitala po zmianach w zakresie podpisania kontraktu z
Narodowym Funduszem Zdrowia odnośnie kardiologii inwazyjnej.
Prezes Renata Bryła poinformowała, że najważniejszym obecnie jest podpisanie, m. in.
dzięki czynnemu uczestnictwu radnych Miasta Gliwice, umowy dla pacjentów po zawale
serca – KOS–zawał. Umowa została zawarta na okres od 18 marca 2019 r. do 30 czerwca
2021 r. Prezes podziękowała Zastępcy Prezydenta i radnym za udział w sprawie. Dodała,
iż ważna jest tu wartość samej umowy, która opiewa na kwotę 6,9 mln zł. Szpital wniósł
odwołanie od nakazu zapłaty za dotychczasowe świadczenia a Prokuratoria Generalna
zrobiła odwołanie w sprawie roszczenia.
Przewodniczący Janusz Szymanowski powiedział, że ważne jest by występować
z roszczeniami cząstkowymi. To argument skorzystania z Prokuratorii. Poprosił
o uszczegółowienie przedmiotu umowy KOS–zawał, szczególnie w kontekście świadczeń,
za które NFZ będzie skłonny zapłacić.
Prezes Renata Bryła odpowiedziała, że umowa KOS–zawał dotyczy pacjentów tylko
z ostrym zespołem wieńcowym, nie obejmuje zaś zabiegów planowych. Kolejnymi etapami
leczenia w Kos – zawał jest przygotowanie planu leczenia, rehabilitacji i wizyt kontrolnych
przez okres roku od stwierdzenia diagnozy.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał na jakiej podstawie była szacowana
umowa. Czy pod uwagę była brana wielkość rynku, pacjentów itp.
Prezes Renata Bryła odpowiedziała, że szacunek był dokonywany na podstawie liczby
dotychczasowych zabiegów, która teraz zwiększy się o dwa zawały, gdyż pogotowie
wojewódzkie na podstawie umowy będzie przywozić dodatkowych pacjentów.
Przewodniczący Janusz Szymanowski podsumował, że to dobrze rokuje dla pacjentów.
Jednak krytycznie wyraził się na temat systemu, w ramach którego funkcjonują szpitale.
Stwierdził, że jest wiele nie trafionych rozwiązań jak np. rozliczanie faktur które wymagają
zmian systemowych.
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Członek Zarządu Zbigniew Więcek dodał, że sukces, którym jest podpisanie umowy
KOS – zawał jest okupiony tym, że NFZ nie zapłacił szpitalowi 10 mln zł, z czym ten będzie
się borykał przez długi czas.
Radny Tadeusz Olejnik zapytał, czy istnieje zagrożenie zamknięcia jakiegoś oddziału
szpitalnego z powodu braku personelu.
Prezes Renata Bryła odpowiedziała, że nie. Na dzień dzisiejszy Szpital posiada pełne
zatrudnienie lekarzy. Niewielkie braki występują w pediatrii i internie.
Członek Zarządu Zbigniew Więcek dodał, że od 1 marca 2019 r. połączono z sukcesem
oddziały chirurgii ogólnej.
Przewodniczący Janusz Szymanowski podsumował, że działania te idą w dobrą stronę.
Jednak ogólna polityka zdrowotna miała być zgodna z hasłem: „Pieniądz idzie za
pacjentem”, a tak niestety nie jest. Odpowiedzialność natomiast przenosi się na
samorządy. Narodowy Fundusz Zdrowia kreuje politykę zdrowotną, często niezrozumiałą
dla jej uczestników.
Prezes Renata Bryła potwierdziła, że rzeczywiście tak jest. Przykładem tego może być
choćby fakt, że pozyskanie nowego kontraktu na usługi jest niezwykle trudne w sytuacji
kiedy dotychczasowy został obniżony. Kolejnym jest paradoks braku rezonansu w szpitalu
powiatowym mimo pozytywnej opinii wniosku, podczas gdy będzie on dostępny w
prywatnej jednostce. Podobnie z badaniem kolonoskopii ambulatoryjnej. Będzie dostępna
tylko dla pacjentów szpitalnych.
Przewodniczący Janusz Szymanowski podziękował gościom ze szpitala za wypowiedzi.
Ad2. Druki sesyjne.
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta:
a) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów
zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu (druk nr 74/2019);
Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił Zastępcę Naczelnika Wydziału Zdrowia
Urzędu Miejskiego Klaudię Berę o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia Klaudia Bera rozpoczęła swoją wypowiedź od
pozytywnej informacji o tym, że nowelizacja ustawy o repatriacji wnosi korzystne zasady
udzielenia wsparcia rodzinie, która będzie uczestniczyła w tym procesie. Umożliwia
pozyskanie dotacji z budżetu państwa do kwoty 170 tys. zł na zapewnienie warunków do
osiedlenia się. Zmianie uległa też ogólna koncepcja zaproszenia. Obecnie jest ono
skierowane do konkretnej rodziny, wybranej spośród kilku chętnych. Na wybór rodziny w
Gliwicach wpłynęły: skład rodziny, kwalifikacje i wykonywane zawody oraz brak
konkretnych oczekiwań co do warunków osiedlenia.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał czy można poznać szczegóły odnośnie
rodziny, która zamieszka w Gliwicach.
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia Klaudia Bera powiedziała, że rodzina jest
czteroosobowa. Pani jest księgową, pan kierowcą a ich dzieci mają 8 i 15 lat.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku 74.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw,
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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b) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2019 r. (druk nr
75/2019);
Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił Zastępcę Naczelnika Wydziału Zdrowia
Urzędu Miejskiego Klaudię Berę o zabranie głosu w sprawie ww. projektu uchwały.
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia Klaudia Bera powiedziała, że co roku
pozyskuje się pulę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację zadań. Rada powiatu decyduje na które zadania środki te będą przeznaczone.
Planowana jest zmiana w zakresie wyłączenia dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
dla osób niepełnosprawnych. Wynika to z faktu, iż turnusy nie mają ustalonego ustawą
charakteru i często przybierają formę wczasów podczas gdy istnieje grupa bardziej
priorytetowych potrzeb. Są to m.in. usługi tłumacza (migowego lub przewodnika), usługi
asystenta osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał czy kwota określona w projekcie
omawianej uchwały jest już rozdzielona między katalog zadań, zawartych również w tym
samym dokumencie.
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia Klaudia Bera odpowiedziała, że tak jednak
celowo podział nie został ujęty w projekcie uchwały by można płynnie zarządzać tą kwotą
w zależności od potrzeb.
Radna Magdalena Budny zapytała ile osób korzystało z takich turnusów.
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia Klaudia Bera odpowiedziała, że w 2019 r.
szacuje się ok. 1.170 tys. wniosków.
Radna Magdalena Budny odpowiedziała, że wobec tego można się spodziewać dużego
niezadowolenia. Zapytała jaki jest zamiar poradzenia sobie z tą sytuacją.
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia Klaudia Bera powiedziała, że był to spory
problem już w 2018 r. ponieważ Miasto Gliwice wydaje decyzje o odmowie przyznania
dofinansowania. W oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2017 r.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wprowadziło zasadę uchylania decyzji
o odmowie, gdyż zadanie będące w uchwale należy realizować, a brak środków PFRON nie
może być podstawą do odmowy przyznania finansowania. Dlatego też w obecnym projekcie
uchwały nie ujęto turnusów rehabilitacyjnych, gdyż miasto nie będzie mogło zapewnić
dofinansowania wszystkich wnioskodawcom.
Radna Magdalena Budny dodała, że obawia się dużego buntu społecznego i radni
powinni to wziąć pod uwagę.
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia Klaudia Bera dopowiedziała jeszcze, że
niestety nie można wybrać konkretnej grupy docelowej np. niepełnosprawnych dzieci, dla
której np. takie turnusy mogłyby być finansowane, stąd całkowite wyłączenie tego zadania
z katalogu.
Przewodniczący Janusz Szymanowski powiedział, że należy obserwować sytuację,
jednak biorąc pod uwagę wyższość innych potrzeb osób niepełnosprawnych, sądzi że
wyłączenie turnusów z zadań jest działaniem w dobrą stronę.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku 75.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
b) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
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warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich
pobierania (druk nr 82/2019);
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku 82.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Ad3. Sprawy bieżące.
1) Komisja zapoznała się/przyjęła do wiadomości następujące dokumenty:
a) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok (w zał.
korespondencja nr um.143433.2019),
b) wniosek rodziców osób niepełnosprawnych dotyczący poprawki do budżetu Miasta
Gliwice na rok 2019 (w zał. korespondencja nr um.289598.2019)
c) pismo z Rady Osiedla Żerniki w sprawie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (w
zał. korespondencja nr um.234708.2019),
d) korespondencja p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego Stelli Górny w sprawie przekazania
wyposażenia dla szpitala (w zał. korespondencja nr um.220459.2019),
e) pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach w sprawie
Oceny stanu sanitarnego wraz z załącznikiem (w zał. korespondencja nr
um.286379.2019),
f) pismo Poczty Polskiej S.A. w sprawie funkcjonowania placówek pocztowych (w zał.
korespondencja nr um.183946.2019),
g) wyniki konsultacji dotyczących zmian statutów osiedli (w zał. korespondencja nr
um.276925.2019),
h) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb
związanych z realizacją ww. zadań (w zał. korespondencja nr um.202454.2019),
i)

Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2018 (w zał. korespondencja nr um.270985.2019),

j) pismo w sprawie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice (w zał.
korespondencja nr um.203780.2019),
k) pismo p.o. Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach w
sprawie przekazania Sprawozdania za rok 2018 z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej (w zał. korespondencja nr um.298958.2019).
2) Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z 5 lutego 2019 r.
Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Ewa Anioł
Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Janusz Szymanowski
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