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BR.0012.9.6.2020 

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

w dniu 16 czerwca 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 gościa i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1. Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2019 rok. 

2. Projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia apelu do Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych o zwiększenie środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu oraz 
o zmianę przepisów dotyczących dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok. 

Ad1. Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta 
Mariusza Śpiewoka o przedstawienie krótkiej informacji dotyczącej Raportu o stanie miasta 
Gliwice za 2019 rok. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przekazał kilka faktów 
z obowiązujących przepisów: do 31 maja prezydent ma obowiązek przedstawić raport 
radzie miasta, w roku bieżącym termin został przesunięty ze względu na epidemię, jednak 
w Gliwicach dotychczas obowiązujące terminy zostały dotrzymane. Raport obejmuje 
działalność prezydenta w 2019 roku, zawiera głównie, zgodnie z ustawą, dane dotyczące 
realizacji polityk, strategii, programów i uchwał Rady Miasta. Dodał, że raport od lat jest 
co roku opracowywany, na zakończenie kadencji w znacznie szerszym zakresie. Przekazał, 
że raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie 
udzielenia absolutorium prezydentowi, rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, następnie 
jest głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania, uchwała podejmowana jest 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, jej niepodjęcie jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu prezydentowi wotum zaufania. 
Poinformował, że Raport składa się z 9 rozdziałów i 18 załączników, to sprawozdania i 
raporty powstające w ciągu roku. Dodał, że Raport zawiera wiele danych dziedzinowych, 
opisanych w bardzo niewielkim zakresie, w celu nakierowania na sposób interpretacji 
zapisów danych. Zakończył stwierdzeniem, iż z danymi się nie dyskutuje, chyba, że są 
wątpliwości, nieścisłości. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał radnych, czy mają pytania. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zwrócił uwagę na brak możliwości 
przejścia w dokumencie elektronicznym ze spisu treści bezpośrednio do zawartości, bez 
konieczności szukania w całym dokumencie po np. numerach stron. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok zgodził się z tym, przekazał, 
iż konieczne jest poprawienie w tym zakresie dokumentu. 

Radni nie zgłosili więcej uwag. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2019 r. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie miasto Gliwice za 2019 r. (opinia w aktach 
sprawy nr BR.0012.19.6.2020). 

Ad2. Projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia apelu do Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych o zwiększenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu oraz o zmianę przepisów 
dotyczących dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że projekt jest wynikiem 
niedawnych dyskusji na ten temat, jeżeli zostanie on dziś pozytywnie zaopiniowany, to 
uchwała będzie na wniosek Prezydenta Miasta oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Dodał, że Zastępca Prezydenta Miasta, pani Ewa Weber przygotowała prezentację 
dotyczącą działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych, jednak dziś jest w Warszawie 
i może na kolejnym posiedzeniu Komisji ją przedstawi. Przypomniał, że wszyscy członkowie 
Komisji otrzymali treść apelu i zapytał, czy są jakieś zastrzeżenia do jego treści.  

Radni nie zgłosili zastrzeżeń. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
przyjęciem projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia apelu do Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych o zwiększenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu oraz o zmianę przepisów dotyczących 
dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła, 
jako wnioskodawca, ww. projekt uchwały. 

(***) 

Radny Tadeusz Olejnik zapytał o ostatnie doniesienia dotyczące skierowania 
pracowników Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego na kwarantannę, czy nie zaburzy to 
pracy wydziału, czasu rozpatrywania wniosków. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przekazał, że po informacji 
o potwierdzonym pierwszym przypadku w rodzinie pracownika, starano się nie zamykać 
całego wydziału, jednak po informacji o kolejnym przypadku zamknięty został cały wydział. 
Poinformował, że zostało wstrzymane umawianie klientów na kolejne dni, a osoby już 
umówione zostały przekierowane do filii Urzędu przy ul. Jasnej. Dodał, że sytuacje jest 
trudna, co dzień w spółkach, miejskich jednostkach organizacyjnych są pozytywnie 
zweryfikowane przypadki. 

Radny Tadeusz Olejnik zwrócił uwagę na problem upływu terminów ważności praw jazdy 
czy dowodów rejestracyjnych. Wyraził zaniepokojenie, czy mieszkańcy nie będą mieć z 
tego powodu problemów, czy będzie możliwa wymiana dokumenty w terminie. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przypomniał, że cały czas jest 
możliwość załatwiania spraw, umawiania się w filii Urzędu przy ul. Jasnej. Wszystkie osoby 
umówione już w Urzędzie zostaną tam obsłużone. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zwrócił uwagę, że bardzo ważne jest 
poinformowanie wszystkich o tym, aby uniknąć zamieszania i kłopotów. Dodał, że to 
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ekstraordynaryjna sytuacja, problemy pojawią się wśród naszych sąsiadów i znajomych. 
Podziękował wszystkim za obecność, przekazał, że jeżeli nie będzie w porządku sesji 
druków, które Komisja powinna zaopiniować, to nie będzie kolejnego posiedzenia przed 
planowaną sesją. 

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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