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BR.0012.9.9.2019 

Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 26 listopada 2019 r., godz. 18.00 

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

1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.  

2. Druki sesyjne. 

3. Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.  

Przyjęto protokół posiedzenia Komisji z dnia 22 października 2019 r., nr BR.0012.9.8.2019. 

Ad2. Druki sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta: 

a) projekt uchwały (druk nr 184) w sprawie przystąpienia Gminy Gliwice do realizacji 
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” — edycja 2019-2020. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 184. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

b) projekt uchwały (druk nr 185) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na ich realizację w 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 185. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad. 3. Sprawy bieżące. 

Komisja przyjęła do wiadomości / zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) pismo mieszkanki z prośbą o pomoc ws. mieszkania, nr SOD UM.835134.2019, – 
Komisja zapoznała się i postanowiła zwrócić się do p. o. Prezydenta Miasta 
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z wnioskiem o przedstawienie stanowiska (dokumenty w sprawie 
BR.0012.19.14.2019), 

b) pismo w sprawie godzin przewozu niepełnosprawnego dziecka, nr SOD 
UM.936614.2019, – Komisja zapoznała się i postanowiła zwrócić się do 
p. o. Prezydenta Miasta z wnioskiem o przedstawienie propozycji dotyczących 
możliwości rozwiązania problemu (dokumenty w sprawie BR.0012.19.15.2019), 

c) odpowiedź na wniosek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej o raport na temat 
szczegółów "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Gliwice” (dokumenty w sprawie BR.0012.19.11.2019), 

d) odpowiedź na wniosek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej o okresowe 
przedstawianie raportów na temat sytuacji finansowej dotyczącej budowy nowego 
szpitala w Gliwicach, a także wydatków związanych z dofinansowaniem Szpitala 
Miejskiego nr 4 (dokumenty w sprawie BR.0012.19.10.2019). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zauważył, że wg jego wiedzy 
niektóre informacje podane w piśmie są nieaktualne. 

Radny Tadeusz Olejnik dodał, że warto by było, aby Komisja Rewizyjna kontrolowała 
budowę nowego szpitala. 

Radny Zbigniew Wygoda odpowiedział, że jest to w planie Komisji Rewizyjnej na rok 
2020. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zostanie o tym poinformowana. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podsumował, że Komisja Zdrowia i 
Polityki Społecznej będzie tym zainteresowana, szczególnie od strony koncepcji 
i merytoryki. 

e) pismo p. o. Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie projektu uchwały ws. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwice - korekta zgodnie z metodologią Ministerstwa 
Finansów (w zał., korespondencja UM.881206.2019), 

f) pismo p. o. Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie podmiotów, w których w 2020 r. 
może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby skazane na karę 
ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna (w zał., korespondencja 
UM.925227.2019), 

g) pismo p. o. Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie podmiotów, na rzecz których 
w 2020 r. skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatnie 
prace na cele społeczne (w zał., korespondencja UM.934696.2019), 

h) pismo Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie projektu uchwały Rady Miasta 
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice (w zał., korespondencja 
UM.900036.2019). 

Radny Zbigniew Wygoda powiedział, że chciałby poruszyć temat budowy osiedli 
kontenerowych dla osób, które nie płacą czynszu. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz odpowiedziała, że, wg niej, grupowanie tych osób jest 
niezbyt korzystne. 

Radny Zbigniew Wygoda przyznał rację swojej poprzedniczce, dodając jednak pytanie, 
dlaczego inni mają z tego powodu negatywnie odczuwać obecność tychże osób. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz odpowiedziała, że działając w spółdzielni wie, że różne 
są przyczyny niepłacenia czynszu. Czasami wystarczy ugoda z lokatorem na zapłatę w 
ratach. Trzeba zrobić rozeznanie ile jest takich osób. 

Radny Zbigniew Wygoda podsumował, iż dużo czytał na ten temat w pozytywnym 
kontekście, że w wielu przypadkach opcja przeniesienia na takie osiedle działa mobilizująco 
i że być może jest to temat do szerszej dyskusji. 
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*** 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 17 grudnia 2019 r., godz.18:00. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Ewa Anioł 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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