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BR.0012.9.3.2020 

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

w dniu 21 kwietnia 2020 r., godz. 18.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1. Omówienie informacji na temat działań miasta w związku ze stanem 
epidemii. 

2. Druki sesyjne. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Wolne głosy i sprawy różne. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta oraz radni spoza Komisji Agnieszka 
Filipkowska i Łukasz Chmielewski. 

Ad1. Omówienie informacji na temat działań miasta w związku ze stanem 
epidemii. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta, 
panią Ewę Weber, o przedstawienie informacji, które zostały przekazane już podczas 
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, dotyczących działań miasta 
w związku ze stanem epidemii. Dodał, że te działania są bardzo cenne, szczególnie tam, 
gdzie system jest niewydolny. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że został powołany zespół ds. 
zarządzania kryzysowego. Dodała, że zespół spotyka się codziennie, omawiane są 
problemy, ryzyka, ich skutki i to jakie działania należy w związku z nimi podjąć, a także 
analizowane są przepisy, ustawy, zalecenia i komunikaty wojewody – jest tego bardzo dużo 
i stale jest to zmieniane. Przekazała, że do zespołu należą pracownicy Centrum 
Ratownictwa Gliwice (CRG), Pogotowia Ratunkowego, Sanepidu, Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), konsultant ds. epidemiologii, 
rzecznik prasowy, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej oraz 
kierownictwo miasta. Poinformowała, że stan zakażeń koronawirusem na dzień 21 kwietnia 
2020 r. jest następujący: 4 osoby wyleczone, 28 potwierdzonych przypadków zakażeń, 
115 osób objętych kwarantanną przez Sanepid, 183 osoby skierowane na kwarantannę z 
granicy, 3 zgony. Poinformowała, że miasto współpracuje z Sanepidem, OPS i szpitalem, 
aby dotrzeć do osób, które są kierowane na kwarantannę, co jest bardzo trudne. W 
identyfikację tych osób włożono bardzo dużo pracy, aby móc dotrzeć do tych, którzy 
potrzebują pomocy. Przekazała, że miasto przeznaczyło 5 mln zł na sprzęt i środki ochrony, 
w tym 3 mln zł to wydatki inwestycyjne: zakupiono respiratory, ozonatory, pompy 
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infuzyjne i aparat do dializ. Poinformowała, że rynek cen na taki sprzęt wygląda jak aukcja 
towarów. Odnośnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przekazała, że została ona 
przeniesiona ze Szpitala nr 4 do budynku byłego domu dziecka przy ul. Z. Starego 19; 
budynek został do tego odpowiednio przygotowany, powstały np. śluzy, w celu 
odizolowania osób z podejrzeniem zarażenia wirusem; kosztowało to 400 tys. zł. Następnie 
przekazała, że Szpitalowi Wielospecjalistycznemu przekazano pomoc – przygotowano śluzy 
dla bezpieczeństwa rodzących. Poinformowała, że w Szpitalu nr 4 przygotowano 80 łóżek i 
stację dializ dla zarażonych wirusem, wszystko jest już przygotowane, miasto oczekuje na 
wyrażenie przez ministerstwo zgody na prowadzenie szpitala jednoimiennego. Przekazała, 
że także Instytut Onkologii otrzymał wsparcie – odczynniki niezbędne do badania próbek 
na obecność wirusa. Dodała, że miasto, poprzez CRG, wspiera stale działania Pogotowia 
Ratunkowego, ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), głównie są to środki 
ochrony osobistej. Wyjaśniła też uregulowania związane z pracą koronera. Dotychczas 
odbywało się to tak: Policja zgłasza to do CRG, CRG szpitalowi, ze szpitala kierowany jest 
lekarz obsługujący zgony. Teraz, na czas zagrożenia, Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
(MZUK) podpisał zewnętrzną umowę z lekarzem na pełnienie tej funkcji. Przekazała 
informację, że miasto sfinansowało zakup wymazobusu, organizację zapewnia Szpital nr 
4. Z wymazobusu na razie korzystają mieszkańcy Gliwic, nie ma jeszcze decyzji, czy powiat 
zachce dołączyć do tego przedsięwzięcia. Odnośnie Domów Opieki Społecznej (DPS) 
przekazała, że miasto już na samym początku zakazało odwiedzin oraz pracy personelu w 
innych miejscach, aby zminimalizować możliwość zarażenia pacjentów. Przekazała, że 
wdrożono procedury w przedsiębiorstwach miejskich świadczących podstawowe usługi dla 
mieszkańców: zaopatrzenie w wodę, ciepło, wywóz nieczystości, eksploatacja budynków 
mieszkalnych, by zminimalizować ryzyko ograniczenia tych działalności, mimo dużej 
nieobecności części pracowników. Poinformowała, że miasto kieruje do rządu wnioski o 
uregulowanie: 

• obsługi zgonów (nie ma to związku z koronerem), POZ nie obsługuje zgonów 
spowodowanych wirusem, 

• cen sprzętu; nadmiernie obciąża to budżety samorządów, wypowiadane są 
obowiązujące umowy, aby ten sam sprzęt sprzedać znacznie drożej, 

• kwarantanny dzieci; np. osoba samotnie opiekująca się dzieckiem kierowana jest na 
kwarantannę, w normalnych warunkach dziecko skierowane byłoby do najbliższej 
rodziny, ale teraz powinno zostać skierowane na kwarantannę do ośrodka z odpowiednio 
przygotowaną opieką, 

• odsyłania wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych do domów dziecka, ale do przygotowanego obiektu 
kwarantannowego, np. jednego z domów dziecka. 

Na zakończenie dodała, że kampania informacyjna prowadzona jest w mediach 
społecznościowych, na stronie miasta, np. baza wsparcia. Podziękowała za ogromne 
wsparcie, jakie miasto otrzymało na samym początku od firm i mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował za przekazanie informacji. 
Dodał, że działania miasta bardzo dobrze uzupełniają niedobory systemu. 

Radna Ewa Potocka także wyraziła swoje uznanie dla samorządu. Przekazała informację, 
że POZ-y, które zatrudniają poniżej 10 osób, mogą starać się o bezzwrotną pożyczkę 
w wysokości 5 tys. zł. Dodała jednak, że nie jest to informacja potwierdzona. 
Poinformowała, że obawia się nowych zaleceń, iż lekarze będą mogli podejmować pracę 
tylko w jednym miejscu. W POZ może zabraknąć lekarzy specjalistów, którzy zapewne 
wybiorą pracę w szpitalu. 

Radny Zbigniew Wygoda przekazał, że te ograniczenia dotyczą tylko szpitali 
jednoimiennych. 
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Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poinformował, że ozonator działa tylko 
na bakterie, nie na wirusy. Polecił zamgławiacze i aerozole. Przekazał, że badania 
przesiewowe – serologiczne nie są pewne, w przypadku ujemnego wyniku nie jest pewne, 
czy rzeczywiście wynik jest ujemny, czy też dodatni. Dodał, że należy to zawsze wiązać 
z innymi typowymi objawami zarażenia wirusem. Powiedział, że wymazobus może być 
wsparciem dla całego systemu testów. Przekazał, że stale brakuje środków ochrony 
osobistej, a Agencja Rezerw Materiałowych daje ich bardzo mało, rozdziela według 
przypadku, a nie potrzeb. Poprosił, aby miasto monitorowało i nie ograniczało tej pomocy. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o sytuację w DPS, na ile dni zapewnione są 
środki ochrony osobistej, czy jest podejrzenie zarażenia wirusem. Dodała, że 
wprowadzenie zakazu odwiedzin nie jest wystarczającą ochroną. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że w przypadku wyjazdu 
pacjenta na badania, w szpitalu korzysta on z izolatorium, a po powrocie – z kwarantanny 
wewnętrznej. Dodała, że codziennie mierzona jest wszystkim temperatura, nie ma 
podejrzeń zarażenia wirusem. Przekazała, że jest bardzo dużo czynników mających wpływ 
na ewentualne zarażenie, miasto stara się maksymalnie zabezpieczyć cały zespół. 
Zakończyła informacją, że z rezerw rządowych otrzymano zapasy środków ochrony 
osobistej na 4 dni, miasto zapewnia te środki na bieżąco, a DPS jest na pierwszym miejscu. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy wymazobus już działa, czy konieczna jest 
decyzja starostwa powiatowego. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że wymazobus działa, a po 
pozytywnej decyzji starostwa będzie pracował na dwie zmiany. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o osoby niepełnosprawne. Wyjaśniła, że ich 
sytuacja podobna jest do przykładu dziecka, którego opiekun został zarażony. Ustawa nie 
przewiduje takich przypadków. Zapytała, co sama powinna zrobić w takiej sytuacji. Dodała, 
że osoby niepełnosprawne kierują do niej takie pytania. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że nie jest to zadanie miasta. 
Dodała, że w takich sprawach miasto kieruje interwencje do rządu, aby przygotowano 
rozwiązania. Poinformowała, że nie ma rozwiązań ze strony państwa, w podobnych 
sytuacjach pomogli harcerze i Wojska Obrony Terytorialnej. Przekazała, że już od grudnia 
trwały prace nad przygotowaniem obiektu kwarantannowego. Dotychczasowe obiekty 
(Hotel Malinowski i akademiki Politechniki Śląskiej) dostosowane były na wypadek np. 
powodzi, czy pożaru. Nie były dostosowane do aktualnej sytuacji, możliwości zarażenia 
wirusem. Powiedziała, że Wojewoda Śląski przekazał nowe wymagania, jakie ma spełniać 
obiekt kwarantannowy: pokoje 1 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, pełne wyżywienie, 
śluzy w budynku, dezynfekcja jak w szpitalu, pomoc psychologa, a wszystko to na kwotę 
dofinansowania 125,00 zł na osobodobę. Dodała, że właściciel hotelu podjął się 
przebudowy, miasto zrobiło wszystko, co dało się w tej sprawie zrobić. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy są wykonywane testy osobom zwanym 
białym personelem. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że personel jest na bieżąco 
badany, nawet codziennie, jeżeli jest to potrzebne. Przekazała, że została podpisana 
umowa z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną na prowadzenie mobilnego 
punktu poboru krwi, wynik jest po 15 minutach. Dodała, że umowa finansowana jest 
z budżetu miasta, a badaniami objęte są wszystkie grupy ryzyka, szerzej niż tylko personel 
medyczny. 
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Ad2. Druki sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta: 

a) projekt uchwały (druk nr 285) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
PFRON na ich realizację w 2020 r. 

Radny Krzysztof Procel zapytał o powody usunięcia możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, czy jest to błąd. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że zostało to celowo usunięte 
z projektu uchwały, tak, jak miało to miejsce już w poprzednim roku. Przekazała, że jest 
to droga rzecz, dla niewielu osób. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 
poparła tę propozycję. 

Radna Ewa Potocka przypomniała o posiedzeniu Komisji Zdrowia z dyrektorem Ośrodka 
Pomocy Społecznej, podczas którego ustalono, iż jak najwięcej środków ma zostać 
rozdysponowanych na usuwanie barier architektonicznych, a jak najmniej na turnusy 
rehabilitacyjne, bo z nich korzysta niewiele osób. 

Radny Krzysztof Procel przekazał, że pamięta to posiedzenie i te ustalenia. Dodał, że 
ustawodawca narzuca katalog dofinansowań oraz, że obawia się ewentualnych problemów 
w nadzorze prawnym. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że nie jest to obligatoryjny 
katalog zadań. 

Radny Łukasz Chmielewski zwrócił uwagę na duże niezadowolenie osób 
niepełnosprawnych z powodu rezygnacji z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
i asystenta osoby niepełnosprawnej. Przekazał, że według niego katalog zadań jest 
obligatoryjny. Powołał się na informację z Samorządowego Kolegium Odwoławczego, iż 
uchwała rady nie może być powodem odmowy udzielenia dofinansowania. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że nie ma dofinansowania do 
asystenta, bo jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że 
projekt uchwały jest taki sam, jak w roku poprzednim i poprzednio nie było żadnych 
problemów prawnych. Przekazała, że Rada Miasta decyduje o wyborze katalogu zadań do 
dofinansowania. Dodała, że w roku bieżącym jest możliwość dofinansowania do sprzętu 
ortopedycznego, a nie do turnusów rehabilitacyjnych. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zaproponował, aby na sesję 
przygotować opinię prawną dotyczącą katalogu zadań. Dodał, że prawo nie zawsze jest 
logiczne. Przekazał, że będą osoby niezadowolone, bo środków nie starcza dla wszystkich. 
Zakończył, że popiera projekt w przedstawionej wersji. 

Radny Krzysztof Procel przekazał, że chciał zwrócić uwagę na problem prawny. Dodał, 
że gdyby uchwała zawierała możliwość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, to 
prawnie byłoby wszystko poprawne, a inną kwestią jest, czy wystarczy na to środków. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zwróciła uwagę, że w tym roku bardzo 
możliwe jest, że turnusy nie odbędą się. 

Radny Tadeusz Olejnik przypomniał, że rok temu była podobna sprawa, środków jest za 
mało, aby starczyło na turnusy rehabilitacyjne. Dodał, że są zadania znacznie pilniejsze niż 
turnusy. 
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Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że także otrzymuje wiele pytań o powody 
braku możliwości dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Zaproponowała dopisanie 
tego do uchwały. Wyjaśniła, że zna problem od podszewki. Zwróciła uwagę, że sprzęt 
komputerowy tanieje, nie trzeba go wymieniać co trzy lata i można go kupić na raty, 
natomiast turnus rehabilitacyjny kosztuje znacznie więcej i nie można podzielić płatności 
na raty. Zapytała, czy projekt uchwały powstał na podstawie ankiet, które wypełniały osoby 
niepełnosprawne. 

Radna Ewa Potocka przypomniała, że w czasach, gdy była naczelnikiem Wydziału 
Zdrowia, PFRON realizował turnusy rehabilitacyjne, wtedy korzystały z tego corocznie te 
same osoby. Poinformowała, że lepiej jest, gdy środki zostają rozdysponowane np. na 
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – wiele osób z tego korzysta, czy na usuwanie 
barier architektonicznych – z tego korzystają wszyscy. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zostanie przygotowana opinia 
prawna. Poprosiła o zastanowienie się, czy warto to w tym roku wprowadzać, więcej osób 
będzie niezadowolonych. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 285. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja zaopiniowała 
projekt uchwały pozytywnie. 

b) projekt uchwały (druk nr 274) w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice 
Programu „Gliwicki Senior 65+ i 75+”. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest  
za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 274 wraz z autopoprawką. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

c) projekt uchwały (druk nr 283) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie 
Republiki Kazachstanu. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 283. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

d) projekt uchwały (druk nr 273) w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podwyższenia wyceny punktu za 
świadczenie usług z zakresu rehabilitacji dzieci w ośrodku dziennym / oddziale 
dziennym oraz o wyrównanie dysproporcji w finansowaniu świadczeń pomiędzy 
województwami. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 273. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad3. Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2019 r. (w załączeniu) – Komisja przyjęła 
do wiadomości, 

b) raport z realizacji w roku 2019 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Gliwice na lata 2015-2020 (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości, 

c) pismo Komisji Dialogu Społecznego dot. propozycji dostosowania Willi Caro i Zamku 
Piastowskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych (w załączeniu) – Komisja przyjęła 
do wiadomości, 

d) pismo Komisji Dialogu Społecznego dot. propozycji zmian w Statucie Rady Seniorów 
Miasta Gliwice (w załączeniu) 

Radny Łukasz Chmielewski przedstawił sprawę. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zwrócił uwagę, iż szkoda, że nieobecna 
jest radna Grażyna Walter-Łukowicz. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała o pozytywnej opinii 
prezydenta. 

Radna Ewa Potocka zaproponowała nieopiniowanie na tym etapie sprawy. Dodała, że 
Komisja wyrazi opinię, gdy zostanie przygotowany projekt uchwały. 

Komisja poparła tę propozycję przez aklamację. 

e) informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za rok 2019 (w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości, 

f) informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice za 2019 r. (w 
załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości, 

g) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją ww. zadań (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości, 

h) ocena stanu sanitarnego miasta Gliwice w 2019 roku (w aktach sesji Rady Miasta 
Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości, 

i) projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice (w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości, 

j) sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 (w 
załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości, 

k) odpowiedź na wniosek Komisji o poinformowanie mieszkańców o braku oddziałów: 
neurologii i udarowego w Gliwicach (sprawa BR.0012.19.3.2020) – Komisja przyjęła do 
wiadomości, 

l) uchwała nr I/IX/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice w sprawie wystosowania apelu 
do władz Miasta Gliwice ws. Realizacji założeń Strategii Polityki Młodzieżowej dla Miasta 
Gliwic (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła bez uwag protokoły posiedzeń Komisji z dnia 11 lutego 2020 r. i 10 marca 
2020 r. 

Ad4. Wolne głosy i sprawy różne. 

Radna Ewa Potocka przekazała, że informacje Pani Prezydent zrobiły na niej bardzo duże 
wrażenie. Dodała, że zakres pracy i zakres wiedzy jest ogromny, że należy tę wiedzę 
rozpowszechnić. 

http://pim.um/moduly/cms_bip/pliki/komisja_pliki/4385.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip/pliki/komisja_pliki/4300.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip/pliki/komisja_pliki/4300.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip/pliki/komisja_pliki/4251.pdf
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Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber podziękowała w imieniu całego zespołu. 
Przekazała, że dokładniejsze informacje zostaną przekazane przez Prezydenta Miasta 
podczas sesji Rady Miasta. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Natalia Czernik 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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