
BR.0012.9.4.2019 
Protokół posiedzenia  

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 28 maja 2019 r., godz. 18.00 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
przybyłych radnych. Poinformował, iż jest niezbędne quorum i przedstawił plan 
posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej o pilną zmianę art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
systemowe wsparcie osób niepełnosprawnych od urodzenia, niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. 

2. Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej o pilną zmianę art. 17 ust. 1b ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz systemowe wsparcie osób 
niepełnosprawnych od urodzenia, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przeczytał treść Apelu i wyjaśnił dla 
formalności, iż Trybunat Konstytucyjny wyrokiem w dniu 21 października 2014 r. orzekł, 
że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z art. 32 ust. 1 
Konstytucji. Chodzi o rodziców osób niepełnosprawnych, które tracą prawo do zasiłku po 
ukończeniu przez nie określonego ustawą wieku. Obecnie ustawa różnicuje rodziców ww. 
dzieci w zależności od wieku powstania niepełnosprawności a wyrok nakazuje podjęcie 
niezwłocznych działań, prowadzących do przywrócenia równego ich traktowania. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał kto z członków Komisji jest za 
przyjęciem projektu tej uchwały. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaakceptowała projekt uchwały, który zostanie przedłożony Radzie Miasta na najbliższej 
sesji. 

Ad2. Sprawy bieżące. 

Komisja przyjęła do wiadomości/zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) pismo Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza w sprawie przekazania Raportu 
o stanie miasta Gliwice wraz z Raportem (w zał. korespondencja UM.414975.2019); 

b) pismo Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do komisji stałych w sprawie Raportu 
o Stanie Miasta (w zał. korespondencja UM.416528.2019). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał kto z członków Komisji jest za 
wydaniem pozytywnej opinii do ,,Raportu o stanie miasta za 2018 r.”. 



Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wydała 
pozytywną opinię do całości ,,Raportu o stanie miasta za 2018 r.” (dokumenty w sprawie 
BR.0012.19.6.2019). 

c) pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przekazania Sprawozdania 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem 
(w zał. korespondencja UM.405041.2019); 

d) pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krystiana Tomali do Rodziców Osób 
Niepełnosprawnych, będące odpowiedzią na wniosek o przyznanie dodatku na życie 
osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym od urodzenia (wniosek w protokole 
nr BR.0012.9.2.2019 z dnia 26.03.2019 r., UM. 289598.2019), (w zał. odpowiedź 
UM. 375281.2019); 

e) korespondencja Radnej Krystyny Sowy do Prezesa Huty Łabędy S.A. w sprawie 
przedłużenia umowy najmu obiektu, w którym usługi świadczy Pro-Med Sp. z o.o. 
(w zał. korespondencja UM. 412307.2019 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń z 26 marca 2019 r. oraz 7 maja 2019 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 9 lipca 2019 r. 

Protokołowała 

(-) Ewa Anioł 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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