
  

 

 
 
 

   

          
     

  
   

        
          

   

         
 

   

   

       

           
         

        
 

         
 

        
           

   

      
            

          
          
             

         
            
            
   
         
            
                
               

   
               

             
            

          
   

        
          
             

BR.0012.9.9.2020 

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

w dniu 24 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) 

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

1) Opinia do projektu budżetu miasta na 2021 rok i projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Skarbnik Miasta 
Ryszard Reszke, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta, radni 
spoza Komisji Krystyna Sowa i Łukasz Chmielewski oraz koordynator projektów Klastra 
Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Opinia do projektu budżetu miasta na 2021 rok i projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Skarbnika Miasta Ryszarda 
Reszke o przedstawienie informacji dotyczących projektu budżetu miasta na 2021 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke rozpoczął informacją, że projekt budżetu został 
skorygowany o ok. 5 mln zł, po decyzji o wycofaniu projektu w sprawie rewaloryzacji 
stawek podatku od nieruchomości. Dodał, że były także inne problemy z kształtowaniem 
budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), jednakże wszystkie wskaźniki, reguły, 
przepisy i terminy zostały utrzymane i dotrzymane. Przekazał, że oba projekty są formalnie 
poprawne. Odniósł się do merytorycznej treści projektów informując, że zgodnie 
z prognozą dochodów, udział w podatku od osób fizycznych jest najwyższą kwotą 
w strukturze dochodów bieżących, ze  względu  na  pandemię  te  dochody,  w  porównaniu 
z 2019 rokiem są niższe i prawdopodobnie w 2021 roku nie będą wyższe. Poinformował, 
że prognoza rządowa wydaje się zbyt optymistyczna, ministerstwo założyło wzrost 
w stosunku do 2020 roku o 5,87 %. Dodał, że problemem jest znaczny wzrost wydatków 
na oświatę, corocznie dokładane są środki; w 2016 roku było to 63,8 mln zł, w 2020 roku 
- 107 mln zł, plan na 2021 rok jest jeszcze mniej korzystny. Poinformował, że wzrost 
subwencji oświatowej to 7,434 mln zł, natomiast same tylko podwyżki dla nauczycieli to 
koszt w wysokości 33 mln zł. Dodał, że środki te można by przeznaczyć na inne cele, np. 
na inwestycje. Następnie przekazał, że dochody własne ze sprzedaży mienia, nie są za 
duże. Wyjaśnił, że nadwyżka bieżąca to dochody bieżące pomniejszone o spłatę zadłużenia 
i podzielone przez wydatki bieżące. Przekazał, że nadwyżka bieżąca nie jest jeszcze 
ujemna, ale może być w następnych latach. Dodał, że nie wolno doprowadzić do wejścia 
w spiralę zadłużenia, dlatego czasem drastyczne oszczędności będą konieczne. 
Poinformował, że rząd nie zamierza rekompensować ubytku w udziale w podatku od osób 
fizycznych. To jest dobre dla mieszkańców, bo mają więcej środków i mogą je wydać, 
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wtedy zostają opodatkowani podatkiem VAT, a nie PIT. Samorząd nie ma już z tego tytułu 
żadnych dochodów. Są to zmiany, które pomniejszają miastu dochody i już dziś wiemy, że 
nie zamierza się tego rekompensować. Przekazał, że potrzebna i konieczna jest duża 
rozwaga w kolejnych latach. Dodał, że widać już dziś, iż wygasa front inwestycyjny. Środki 
unijne nadal będą wpływać, ale tendencja jest wymowna. Gliwice powinny się obronić, ale 
wiele samorządów polegnie. Zaproponował zatem, aby nie eskalować wydatków, na które 
nie będzie miasta stać. 

Radny Tadeusz Olejnik zapytał, czy racjonalne jest niepodwyższanie podatku od 
nieruchomości mieszkańcom i przedsiębiorcom. Dodał, że część przedsiębiorców 
niekoniecznie pochodzi z Gliwic, czy nawet z Polski. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że nie chce oceniać czy komentować tej 
decyzji, jest ona wynikiem rozmów z radnymi. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy zatem inwestycja -
budowa nowego szpitala miejskiego nie jest zagrożona, dodatkowo w kontekście problemu 
prowizorium budżetu unijnego. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przekazał, że decyzja 
o niepodwyższaniu podatku nie była łatwą. Wyjaśnił, że obciążenie skierowane jest głównie 
do przedsiębiorców, którzy będą mieć naprawdę trudny rok. Odbicie gospodarcze może 
nastąpić w III lub IV kwartale przyszłego roku albo wcale. W roku 2022 można podnieść 
stawkę podatku od nieruchomości, o inflację na 2021 rok (3,9 %) i na 2022 r. Dodał, że 
stan budżetów samorządów ulega drastycznemu pogorszeniu, brak inwestycji pogorszy 
jeszcze tę sytuację. Samorządy odpowiadają za 40-60 % inwestycji w Polsce. 
Poinformował, że kierownictwo miasta działa odpowiedzialnie, a budowa szpitala to 
priorytet inwestycji. Dodał, że na razie miasto nie spowalnia i nie wstrzymuje inwestycji. 
Zakończył informacją, że jeżeli miasta nie będzie na stać na inwestycje, to budowa szpitala 
jest na końcu inwestycji, z których można zrezygnować. Jest to kluczowa inwestycja. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował za informacje i zapytał, 
czy radni mają jeszcze pytania. 

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu budżetu miasta na 2021 r. 

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

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu WPF. 

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

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke podziękował i opuścił posiedzenie. 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 434) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2021. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta omówiła 
projekt uchwały. Przekazała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy opracowanie 
i uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 434. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 435) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta omówiła 
projekt uchwały. Przekazała, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań 
własnych gminy należy opracowanie i uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 435. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 436) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady 
Seniorów Miasta Gliwice raz nadania jej statutu. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta omówiła 
projekt uchwały. Przekazała, że na wniosek samej Rady przedłużona zostaje jej kadencja 
do 3 lat oraz wykreśleni zostają ze składu Rady radni, którym inne liczne obowiązki nie  
pozwalają na pracę w Radzie. Przewodniczący Rady Miasta przychylił się do tej prośby. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że jest wnioskodawcą tego projektu 
i w pełni go popiera. Poprosiła o pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 436. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 437) zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia 
wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom 
zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowania rodzinnego oraz osobom 
prowadzącym rodzinny dom dziecka. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta omówiła 
projekt uchwały. Przekazała, że w 2021 r. wzrośnie płaca minimalna, z przeprowadzonej 
analizy wynagrodzeń wypłacanych przez inne powiaty w województwie wynika, że rodziny 
zastępcze zawodowe otrzymują wyższe wynagrodzenia. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy nie byłoby zasadne 
uzależnić wysokość wynagrodzenia w rodzinnym domu dziecka od liczby dzieci. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
docelowo w rodzinnych domach jest maksymalna liczba dzieci. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 437. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 447) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w dziennych domach pomocy. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta omówiła 
projekt uchwały. Przekazała, że zmiany są kosmetyczne, dotyczą zmiany tytułu uchwały, 
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podstawy prawnej, wykreślenia powielających się zapisów ustawy o pomocy społecznej. 
Dodała, że kwoty odpłatności pozostają bez zmian. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 447. 

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

f) Projekt uchwały (druk nr 438) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na 
terenie miasta Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
ostatnia zmiana uchwały nastąpiła w lutym, a zgodnie z przepisami w ciągu roku należy  
uchwalić tekst jednolity. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 438. 

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

g) Projekt uchwały (druk nr 425) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
w ciągu roku należy uchwalić tekst jednolity. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 425. 

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

Radny Tadeusz Olejnik poprosił, aby na kolejne posiedzenie przygotować informację 
o obłożeniu żłobków i przedszkoli. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
liczby te bardzo często zmieniają się z powodu kwarantanny. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że jeżeli sesja będzie 17 
grudnia, to posiedzenie Komisji odbędzie się 15 grudnia i na to posiedzenie poprosił 
o przygotowanie tych danych. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
przygotuje te informacje. 

Radny Łukasz Chmielewski zwrócił uwagę, że na swoim przykładzie widzi, że tych miejsc 
brakuje. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy wiadomo, aby wojewoda wyznaczył 
koronerów. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta potwierdziła 
i przekazała, że miasto już korzysta z ich usług. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok podziękował i opuścił posiedzenie. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 
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a) Analiza skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2020 r. (w załączeniu). 

b) Sprawozdanie nr 5 z budowy szpitala miejskiego w Gliwicach (w załączeniu). 

c) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 (załącznik 
w aktach sprawy sesji z dnia 26 listopada 2020 r.). 

d) Pismo  i  uchwała  Rady  Powiatu  Aleksandrowskiego  w  sprawie sytuacji szpitala 
powiatowego (w załączeniu). 

e) Informacja Prezydenta Miasta o podmiotach, w  których w 2021 roku może być  
wykonywana praca na cele społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia 
wolności i praca społecznie użyteczna (w załączeniu). 

f) Informacja Prezydenta Miasta o podmiotach, na rzecz których w 2021 roku skazani na 
karę pozbawienia wolności mogą wykonywać nieodpłatne prace na cele społeczne 
(w załączeniu). 

g) Pismo mieszkanki dotyczące budowy żłobka na osiedlu Stare Gliwice (w załączeniu). 

h) Pismo Komisji Dialogu Społecznego dot. działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności (w załączeniu) 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że jest to prośba 
o interwencję Komisji lub ustosunkowanie się do niej. Poprosił radną Grażynę Walter-
Łukowicz, jako członka Komisji Dialogu Społecznego o przedstawienie sprawy. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że w tej chwili nie pamięta tej sprawy. 

Radny Łukasz Chmielewski poinformował, że w posiedzeniu Komisji wzięła udział 
mieszkanka, która między innymi przekazała swoje zastrzeżenia do pracy Miejskiego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (MZON). Dlatego też Komisja Dialogu 
Społecznego, która nie zajmuje się tego typu  sprawami, przekazała to pismo. Dodał, że  
mieszkanka została poproszona o wystąpienie pisemne, w celu doprecyzowania o jakie 
konkretnie zastrzeżenia chodzi. Należy to potraktować jedynie jako pismo informacyjne 
i poczekać na ewentualne pismo mieszkanki. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
działalność MZON podlega Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Radny Tadeusz Olejnik zauważył, że ewentualne pismo mieszkanki może zostać 
potraktowane jako skarga i skierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Komisja postanowiła pozostawić, na razie, pismo Komisji Dialogu Społecznego bez 
dalszego biegu. 

Radna Ewa Potocka zwróciła uwagę na problemy, z jakimi spotykają się pracownicy służb 
ochrony zdrowia z pacjentami niezarażonymi COVID, a wymagającymi opieki szpitalnej. 
Dodała, że sytuacja w Gliwicach jest dramatyczna, a dodatkowo teraz szpital przy 
ul. Radiowej będzie leczył tylko pacjentów „covidowych”. Lekarz POZ sam musi znaleźć 
miejsce, gdzie można odesłać pacjenta, którego życie jest zagrożone, ale nie jest zarażony. 
To staje się prawie niemożliwe. Dodała, że ostatnio zajęło jej to 1,5 h. Przewoźnik nie chce 
odebrać pacjenta, jeżeli nie jest uzgodnione miejsce, w którym zostanie przyjęty. Dodała, 
że do rządu zostało wystosowane wystąpienie o koordynatora dla pacjentów 
„niecovidowych”. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że w miarę możliwości 
powinny zostać zbierane informacje ze szpitali „niecovidowych”, tak, aby móc łatwiej 
znajdować miejsce dla chorych, w całej aglomeracji. Dodał, że należy też wyjaśniać 
przyczyny odmowy przyjęcia pacjenta. 

Radny Zbigniew Wygoda przekazał, że problem dotyczy całej Polski, nie tylko Gliwic. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
ta sprawa wykracza poza samorząd, należy zmienić cały system ochrony zdrowia. Dodała, 
że sytuacja jest bardzo trudna. 
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Radny Zbigniew Wygoda potwierdził, że koordynator jest bardzo potrzebny, na takich 
zasadach, jak wojewódzki koordynator „covidowy”. Dodał, że śmiertelność znacznie 
wzrosła, brakuje lekarzy, którzy mogliby się tym zająć, wielu jest na kwarantannie. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że zgadza się ze 
stwierdzeniem, że jest to sprawa NFZ. Dodał, że chciałby wiedzieć, jakie są tego powody, 
czy  to  wynika  z  liczby  chorych,  z  braku  lekarzy  czy  też  z  niechęci  do przyjmowania 
pacjentów. Poinformował, że ktoś podjął decyzję o przemianowaniu szpitala przy 
ul. Radiowej na „covidowy”, ale nie wie, czy ta decyzja była potrzebna. Dodał, że należy 
szukać rozwiązań, ale nie kosztem pacjentów „niecovidowych”. 

Wstępnie ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na 15 grudnia 2020 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Natalia Czernik 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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