BR.0012.9.6.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 3 września 2019 r., godz. 18.00
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie, powitał także
radnych. Poinformował, iż jest niezbędne quorum i przedstawił plan posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji z dnia 9 lipca 2019 r.
2. Wybranie kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy na nową kadencję
w latach 2019-2023.
3. Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji z dnia 9 lipca 2019 r.
Przyjęto następujący protokół posiedzenia Komisji:
- z dnia 9 lipca 2019 r., BR.0012.9.5.2019.
Ad2. Wybranie kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy na nową kadencję w
latach 2019-2023.
Przewodniczący Janusz Szymanowski rozpoczął swoją wypowiedź nawiązując do
pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali (korespondencja
nr UM.646961.2019 w sprawach BR.0012.9.6.2019, ZD.7363.1.9.2019), w którym
zawarta jest prośba o wyznaczenie kandydata/ów do Powiatowej Rady Rynku Pracy na
nową kadencję w latach 2019-2023. Stwierdził, że odpowiednią osobą na to stanowisko,
wg niego, byłby radny Tadeusz Olejnik, którego zapytał o zgodę.
Radny Tadeusz Olejnik nie wyraził zgody na kandydowanie.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał następnie radną Grażynę WalterŁukowicz czy chciałaby uczestniczyć w pracach Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz również nie wyraziła zgody.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zwrócił się więc do dotychczasowego członka
Powiatowej Rady Rynku Pracy, radnego Krzysztofa Procla, z pytaniem, czy z racji swojego
doświadczenia w tej dziedzinie, byłby chętny kandydować na to stanowisko na kolejny
okres.
Radny Krzysztof Procel wyraził zgodę.
Przewodniczący Janusz Szymanowski zapytał zgromadzonych członków Komisji kto
jest za przyjęciem kandydatury radnego Krzysztofa Procla do Powiatowej Rady Rynku Pracy
na kadencję w latach 2019-2023.
Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie
przyjęła kandydaturę radnego Krzysztofa Procla do Powiatowej Rady Rynku Pracy na
kadencję w latach 2019-2023.

1

Ad3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Janusz Szymanowski przypomniał, iż na kolejnej sesji Rady Miasta w
dniu 5 września 2019 r., odbędzie się ponowne głosowanie nad przyjęciem projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice programu rodzin
wielodzietnych „Rodzina 3+”. Wyjaśnił, że powodem takiej sytuacji jest nieaktualna
podstawa prawna uchwały nr VII/139/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r., co
zostało stwierdzone Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 14 sierpnia 2019 r.
(korespondencja nr UM.681574.2019 w sprawach BR.0012.9.6.2019, BR.033.9.2019)
***
Następnie Przewodniczący Janusz Szymanowski odniósł się do odpowiedzi
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Apel Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej o pilną zmianę art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
systemowe wsparcie osób niepełnosprawnych od urodzenia, niezdolnych do samodzielnej
egzystencji (dokumenty w sprawie BR.0012.9.4.2019, druk nr 117 sesji Rady Miasta z dnia
30 maja). Wyraził swoje niezadowolenie jej treścią mówiąc, że Apel był wystosowany w
dobrej wierze, z prośbą o konieczną zmianę przepisów, natomiast przekaz, który wrócił
pokazuje co sama gmina może zrobić w tej kwestii. Przewodniczący Janusz Szymanowski
dodał, że gmina działa w wielu obszarach sfery rządowej i nie zwraca się o zwrot środków
przeznaczonych na nie. Zmiana ww. przepisów leży w obszarze działania wyższym niż
gmina. W przysłanej odpowiedzi przyznaje się rację co do konieczności ich zmiany ale
informuje się o tym jak się pomaga, dlatego jest w tym pewna niekonsekwencja.
***
Przewodniczący Janusz Szymanowski przypomniał o zmianach, które zaszły we
władzach Szpitala Miejskiego nr 4 Sp. z o.o. i zaproponował zaproszenie nowego Prezesa
Szpitala Przemysława Gliklicha na kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia, aby porozmawiać
na temat strategii i perspektyw pracy na nowym stanowisku. Zaproponował by w tym
temacie zaprosić również Zastępcę Prezydenta Miasta Adama Neumanna.
***
Komisja przyjęła do wiadomości/zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały nr VII/138/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (w zał.
korespondencja nr UM.635734.2019);
b) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały nr VII/139/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu „RODZINA
3+” (w zał. korespondencja nr UM.648608.2019);
c) Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Apel Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej o pilną zmianę art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach
rodzinnych (…) (w zał. korespondencja nr UM.628769.2019, pozostałe dokumenty
w sprawie BR.0012.9.4.2019);
d) Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr
VII/138/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (w zał. korespondencja nr
UM.671682.2019);
e) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
nr VII/139/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu „RODZINA 3+” (w zał.
korespondencja nr UM.681574.2019);
f)

pismo w sprawie przekazania Radzie Miasta Gliwice "Informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2019 r.” oraz „Informacji
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o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze
2019 r.” (w zał. korespondencja nr UM.702541.2019);
g) pismo w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury (w zał. korespondencja nr UM.707689.2019).
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 15 października 2019 r.
Protokołowała
(-) Ewa Anioł
Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Janusz Szymanowski
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