
 1 

BR.0012.9.7.2020 

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

w dniu 22 września 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) Sprawy bieżące, część I. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące, część II. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber i mieszkaniec. 

Ad 1) Sprawy bieżące, część I. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyceny w zakresie rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (w załączeniu). 

b) Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
rok 2019 (załącznik w aktach sesji z dnia 28 maja 2020 r.). 

c) Informacja o zamiarze umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (w załączeniu). 

d) Informacja o umorzeniu udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (w załączeniu). 

e) Sprawozdanie nr 3 za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. dotyczące realizacji 
zadania „Budowa szpitala miejskiego” (w załączeniu). 

f) Sprawozdanie nr 4 za okres od 1 maja do 30 czerwca 2020 r. dotyczące realizacji 
zadania „Budowa szpitala miejskiego” (w załączeniu). 

g) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury za I półrocze 2020 r. (w załączeniu). 

h) Analiza skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2020 r. (w załączeniu). 

i) Analiza skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2020 r. (w załączeniu). 

j) „Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.” oraz „Informacja 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 
2020 r.” (załącznik w aktach sesji z dnia 22 października 2020 r.). 

k) Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań 
podejmowanych na terenie Nadzoru wodnego Gliwice za rok 2019 (w załączeniu). 

l) Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 r. (załącznik w aktach sesji z dnia 
28 maja 2020 r.). 

https://radni.gliwice.eu/pliki/komisja_pliki/4746.pdf
https://radni.gliwice.eu/pliki/komisja_pliki/4746.pdf
https://radni.gliwice.eu/pliki/komisja_pliki/4451.pdf
https://radni.gliwice.eu/pliki/komisja_pliki/4451.pdf
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m) Pismo koordynatora projektów Klaster Innowacji Społecznych informujące o chęci 
uczestnictwa i nagrywania wszystkich posiedzeń Komisji oraz upowszechniania nagrań 
(w załączeniu). 

n) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w roku 2019 
(w załączeniu). 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 10 marca 2020 r., 21 kwietnia 
2020 r., 5 maja 2020 r., 2 czerwca 2020 r. i 16 czerwca 2020 r. 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 390) w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej 
Miasta Gliwice na lata 2021-2025”. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że Program został opracowany 
jako odpowiedź na wyzwania wynikające z procesów demograficznych i społecznych, 
których efektem jest rosnący udział osób powyżej 60 roku życia. Poinformowała, że 
w Gliwicach stanowią one obecnie 30% mieszkańców, a prognozy wskazują, że odsetek 
ten będzie się zwiększał. Przekazała, że Program ma za zadanie prowadzenie polityki 
ukierunkowanej na podnoszenie jakości życia seniorów, zwiększenie ich aktywności i ruchu, 
edukację. Zgodnie z programem zostanie powołany pełnomocnik ds. seniorów. Dodała, że 
Program był konsultowany z Radą Pożytku Publicznego. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał o kwestię walidacji, kto 
i w jakich odstępach czasu będzie monitorował wskaźniki i mierniki. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że podmiot realizujący dane 
zadanie odpowiada za utrzymanie miernika, są to różne placówki. Dane przekazywane 
będą Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych, a następnie Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 

Radna Ewa Potocka poprosiła, aby wszystkie informacje dla seniorów można było znaleźć 
w jednym miejscu, aby powstał zbiór ofert dla seniorów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zostanie przygotowana 
informacja zbiorcza dla seniorów, może na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego. 

Radna Ewa Potocka podziękowała za to. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz również przekazała podziękowania. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 390. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 388) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zmiany wynikają 
z konieczności zaktualizowania katalogu zadań, dodanie zadania „Dobry start" oraz 
przyznawanie pomocy finansowej dla repatriantów na remont, adaptację lub wyposażenie 
lokalu mieszkalnego. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 388. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 3) Sprawy bieżące, część II. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Pismo mieszkańca dot. braku dofinasowania do turnusów rehabilitacyjnych. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski odczytał pismo i przypomniał, że na 
sesji został przyjęty apel do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o zwiększenie środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadań powiatu. Przekazał też, 
że z uwagi na niewystarczające środki finansowe przekazywane miastu przez PFRON 
została podjęta decyzja o wstrzymaniu w 2020 r. dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych. Zaproponował, aby taką odpowiedź otrzymał mieszkaniec. 

Radna Ewa Potocka zapytała, czy jest odpowiedź na nasz apel. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że nie ma odpowiedzi. 

Radny Krzysztof Procel przekazał, że środki dla osób niepełnosprawnych pochodzą od 
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz dotacji, darowizn i dywidend. 
Zapytał, jaka była intencja Komisji: zwiększenie procentu od składek, zwiększenie środków 
dla Gliwic, czy też dla wszystkich samorządów.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber wyjaśniła, że celem nie było wskazanie 
rządowi, jak ma to zrobić, rząd sam powinien decydować. Dodała, że środki można w różny 
sposób zwiększać, nie musi to być wzrost składek pracodawców. 

Radny Zbigniew Wygoda zwrócił uwagę, że nie można zabrać jednym, aby dać innym. 
Dodał, że należy poinformować o braku odpowiedzi ze strony rządu. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
przekazała, że genezą problemu jest stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
(SKO), zgodnie z którym nie ma podstaw do odmowy dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych. Podała przykład: SKO uchyla decyzje nawet wtedy, gdy wszystkie środki 
zostały już rozdysponowane. Dodała, że właśnie dlatego został wystosowany apel, 
a zmiany przepisów powinny dotyczyć wszystkich. Zakończyła informacją, że PFRON stoi 
na stanowisku, że nie ma podstaw do zwiększenia środków dla Gliwic. 

Komisja postanowiła przekazać mieszkańcowi odpowiedź zgodnie z powyższymi 
informacjami. 

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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