BR.0012.9.3.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 7 maja 2019 r., godz. 18.00
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie, powitał
przybyłych gości: dwie przedstawicielki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach (lekarkę
i pielęgniarkę), Skarbnika Miasta Ryszarda Reszke, Naczelnika Wydziału Zdrowia Urzędu
Miejskiego Agnieszkę Pasztę, a także radnych. Poinformował, iż jest niezbędne quorum
i przedstawił plan posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za rok 2018 r. oraz
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień
31.12.2018 r. – omówienie i zaopiniowanie.
2. Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za rok 2018 r. oraz
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień
31.12.2018 r. – omówienie i zaopiniowanie.
Przewodniczący Janusz Szymanowski poprosił Skarbnika Ryszarda Reszke
o omówienie zagadnień dotyczących wykonania budżetu miasta Gliwice za rok 2018 r.
Skarbnik Ryszard Reszke rozpoczął od przedstawienia wysokości dochodów bieżących,
które na koniec roku 2018 kształtowały się na poziomie 1 mld 102 mln zł oraz wydatków
bieżących w kwocie 928 mln zł. Jednak wynik finansowy ogółem to deficyt, który wyniósł
27 mln zł, mimo że planowany był wyższy i wynika z różnicy pomiędzy dochodami ogółem
(1 mld 213 mln, zł) a wydatkami ogółem (1 mld 240 mln. zł). Poinformował, iż została
zaciągnięta ostatnia rata kredytu na budowę hali sportowej, w kwocie 74,5 mln zł.
Następnie przedstawił kolejne pozycje sprawozdania. Kwota rozchodów na budowę szpitala
to 19 mln zł. Zadłużenie ogólne na koniec roku 2018 wyniosło 324 mln zł, które wydaje się
być wysokim, jednak zdolność kredytowa miasta jest wyższa. Dodał, iż kredyty miasto
może zaciągać tylko na inwestycje, gdyż na wydatki bieżące nie ma możliwości prawnych.
Majątek miasta na koniec 2018 roku wg wartości księgowej wyniósł 8 mld 62 mln zł i
przyrósł w ciągu roku o 609 mln zł jednak przyrost ten wynika przede wszystkim ze zmiany
przepisów, które użytkowanie wieczyste nakazały zaliczyć do wartości bilansowej. Dochody
majątkowe miasta rosną, ogółem wynoszą 111 mln zł, własne to 63 mln zł i jest to wynik
zadowalający. W roku 2018 miasto sprzedało 343 lokale mieszkalne, 45 użytkowych i 28
garaży, intensywność sprzedaży działek jest ogólnie niższa niż nieruchomości pozostałych.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał zgromadzonych czy mają pytania do
wypowiedzi Skarbnika.
Radna Ewa Potocka zapytała jaka kwota przeznaczona jest na budowę szpitala.
Skarbnik Ryszard Reszke odpowiedział, że na razie nie ma konkretnej kwoty, gdyż
budowa szpitala na obecnym etapie to głównie względy formalne, jednak będzie
przeznaczona taka żeby wystarczyła na realizację.
Radna Ewa Potocka powiedziała, że jej pytanie opiera się na dochodzących ją głosach,
jakoby budowa szpitala została wstrzymana. W związku z tym wizyta przedstawicielek ze
Szpitala Miejskiego nr 4 chcących rozwiać wątpliwości.
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Skarbnik Ryszard Reszke odpowiedział, że nie ma podstaw do stwierdzeń o zaprzestaniu
budowy szpitala. Projekt budowy na pewno będzie zrealizowany.
Radna Magdalena Budny powiedziała, że gmina dopiero wybrała lokalizację.
Przewodniczący Janusz Szymanowski chcąc przedstawić meritum sprawy powiedział,
że budowa takiej placówki jak szpital odbywa się sukcesywnie. Wymaga koncepcji, planu
użytkowego, projektu, szeregu uzgodnień i zatwierdzeń. Szczególnie te ostatnie są istotne
gdyż dokonują ich różne instytucje. Poza tym należy uwzględnić zmienność przepisów.
Trzeba przewidzieć, w jakim kierunku mogą się one zmienić tak, by w momencie oddania
placówki była ona dostosowana do aktualnych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
„odbiera” ostateczną wersję i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu końca budowy. Nie ma
obaw co do braku pieniędzy na budowę nowego szpitala.
Radna Magdalena Budny odnosząc się do wypowiedzi Radnej Ewy Potockiej oraz
Skarbnika Miasta Ryszarda Reszke powiedziała, że nigdy nie były cofnięte żadne decyzje
dotyczących tego tematu.
Przewodniczący Janusz Szymanowski dodał, że ewentualny poślizg w działaniach na
rzecz budowy może wystąpić i to nie jest złe zjawisko. Trzeba się z tym liczyć gdyż może
to nawet uchronić przed niewłaściwym posunięciem. Chodzi o to, by szpital służył
mieszkańcom jak najdłużej i był dostosowany do zmieniających się potrzeb.
Przedstawicielka szpitala powiedziała, że wizyta na posiedzeniu Komisji jest
podyktowana obecnymi warunkami pracy w szpitalu, które są o wiele gorsze niż
w szpitalach w miastach ościennych. Dlatego też chciałaby wiedzieć na jakim etapie jest
budowa szpitala, jaki jest zakres i intensywność prac.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz powiedziała, że obecnie opracowywany jest program
funkcjonalno – użytkowy.
Przedstawicielka szpitala dodała, że ma nadzieję że wszyscy widzą potrzebę budowy
nowej placówki. Niepokoi się, gdyż otrzymuje sygnały, że nie wiadomo czy ona powstanie.
Przewodniczący Janusz Szymanowski odpowiedział na powyższe, że zrozumiałe są
obawy, jednak jak wspomniał wcześniej, jest to wieloetapowy proces.
Radny Zbigniew Wygoda powiedział natomiast, żeby nie porównywać kadry do miast
ościennych, gdyż jest to zupełnie inna kwestia.
Przewodniczący Janusz Szymanowski potwierdził wraz z Przedstawicielką szpitala, że
porównując, miała na myśli szpital jako budynek.
Przedstawicielka szpitala podsumowała, że zrozumiała iż prace trwają i wszystko jest
na dobrej drodze do tego by szpital powstał.
Przewodniczący Janusz Szymanowski potwierdził powyższą wypowiedź. Dodał
również, że jeśli będzie kolejny krok naprzód w tej sprawie to zaproszenie zostanie wysłane
do Szpitala by o tym powiadomić.
Przedstawicielka szpitala powiedziała, że chce poruszyć również temat przychodni
medycyny pracy Pro-Med Sp. z o.o. na terenie Dzielnicy Łabędy. Jako mieszkanka Łabęd
ale i lekarka, w imieniu mieszkańców i pracowników chciała przekazać zaniepokojenie
sytuacją przychodni, której po zmianie zarządu została wypowiedziana umowa dzierżawy.
Zapytała, czy jest inny budynek, do którego można by przenieś działalność przychodni, lub
czy w jakiś sposób można wpłynąć na decyzję o tym, by wydłużyć okres wypowiedzenia
do czasu znalezienia nowego miejsca.
Przewodniczący Janusz Szymanowski powiedział, że sprawa jest znana, Komisja na
pewno poprze działania popierające interes społeczny.
Radna Krystyna Sowa, która gościnnie uczestniczyła w posiedzeniu, zabrała głos
w sprawie, mówiąc, że również występuje w imieniu wszystkich mieszkańców, pacjentów i
pracowników, którzy są przejęci losami przychodni Pro-Med Sp. z o.o. Powiedziała, że
przychodnia o której mowa, jest własnością Huty Łabędy S.A., w której zmienił się zarząd.
2

Umowa dzierżawy dla przychodni kończy się z końcem czerwca 2019 r. Po wielu
interwencjach prezes zarządu Huty zgodził się na wydłużenie czasu wypowiedzenia umowy
do końca sierpnia 2019 r., z tym, że świadczenie usług zdrowotnych ma się odbywać do
30.06.2019 r. Okres lipca i sierpnia jest czasem na opuszczenie lokalu. Szczęśliwie jest
pewien lokal przy ul. Poli Gojawiczyńskiej, który swego czasu pełnił funkcję przychodni na
parterze, tym samym jest przystosowany do działalności tego typu. Poza tym lokal ten jest
blisko przychodni Pro-Med Sp. z o.o., a przede wszystkim jest to lokal gminny. Aktualne
plany miasta zakładały ogłoszenie przetargu na jego zbycie. W tej sytuacji decyzja być
może ulegnie zmianie na korzyść przychodni Pro-Med. Sp. z o.o.
Przewodniczący Janusz Szymanowski podsumował, że Komisja będzie czekać na
rozwój wypadków i w razie czego interweniować.
Po tej części Komisji Przedstawicielki szpitala opuściły posiedzenie.
Przewodniczący Janusz Szymanowski wrócił do tematu Sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Gliwice za 2018 r. (…) i zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywną
opinią do ww. dokumentu.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
zaopiniowała dokument pozytywnie.
Ad2 . Sprawy bieżące
Komisja przyjęła do wiadomości/zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) pismo z NZOZ Wyjazdowa Pomoc Medyczna Paktor prowadzony przez Paktor s.c. w
sprawie zadłużenia Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach (dokumenty w sprawie
BR.0012.19.5.2019);
Przewodniczący Janusz Szymanowski powiedział, że wśród pism bieżących
wpływających, chciałby zwrócić uwagę na pismo z firmy Paktor s.c. w sprawie zadłużenia
Szpitala Miejskiego nr 4. Mianowicie pismo zostało skierowane do radnych miasta Gliwice
z prośbą o przyjrzenie się tematowi niepłacenia przez Szpital zadłużenia z tytułu faktur.
Radna Ewa Potocka powiedziała, że firma Paktor ze swoimi usługami transportowymi dla
przychodni to niezwykle cenna inicjatywa.
Radny Zbigniew Wygoda powiedział, że adresatem tego pisma powinien być Prezydent
Miasta a nie radni. Dodał również, że jeżeli są długi to są też i koszy, jest to prawda
obiektywna i nie podlega dyskusji. Zapytał, czy jest informacja, że pismo również zostało
wysłane do Prezydenta.
Przewodniczący Janusz Szymanowski odpowiedział, że nie jest to napisane.
Radny Tadeusz Olejnik zapytał o jaką kwotę spółka zabiega w omawianym piśmie.
Przewodniczący Janusz Szymanowski odpowiedział, że również nie ma takiej
informacji. Wobec tego stwierdził, że Komisja przyjmuje pismo do wiadomości oraz że
przekaże je Zastępcy Prezydenta Miasta Krystianowi Tomali.
b) raport przekazany przez Zastępcę Prezydenta Krystiana Tomalę z realizacji
"Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 20162020" w roku 2018 (w zał. korespondencja nr UM.293127.2019);
c) informacja przekazana przez Prezydenta Zygmunta Frankiewicza o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018 (w zał.
korespondencja nr UM.291066.2019);
d) informacja przekazana przez Zastępcę Prezydenta Adama Neumanna o obniżeniu
kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w zał.
korespondencja nr UM.305868.2019);
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e) pismo Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza w sprawie przekazania
"Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2018 r. oraz informacji
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r." wraz z
załącznikiem (w zał. korespondencja nr UM.314058.2019, dokumenty w sprawie
BR.0012.19.4.2019);
f)

zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2019 r. (w zał. korespondencja
nr UM.315819.2019);

g) pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie długów Szpitala Miejskiego nr 4
w Gliwicach (w zał. korespondencja nr UM.365576.2019);
h) pismo Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza w sprawie przekazania
sprawozdania z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
za rok 2018 (w zał. korespondencja nr UM.395367.2019);
i)

pismo Zastępcy Prezydenta Krystiana Tomali w sprawie przekazania dokumentu:
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 (w zał. korespondencja nr
UM.395949.2019);

(***)
Radny Zbigniew Wygoda zapytał czy jest informacja odnośnie możliwości powołania
koronera w Gliwicach.
Skarbnik Ryszard Reszke odpowiedział, że pod względem prawnym nie ma takiej opcji.
Radna Ewa Potocka dodała, że skoro w powiecie istnieje takie stanowisko to trzeba się
dowiedzieć na jakich zasadach.
Skarbnik Ryszard Reszke dodał, że wg jego wiedzy przepisy w tej sprawie są
modyfikowane tak by koroner mógł funkcjonować jednak na chwilę obecną stan prawny
na to nie pozwala.
Radny Zbigniew Wygoda podsumował, że tak nie może być by miasto było bez kornera
i trzeba to zmienić tak szybko jak to możliwe.
(***)
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 28 maja 2019 r.
Protokołowała
(-) Ewa Anioł
Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Janusz Szymanowski
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