BR.0012.9.1.2021

Protokół posiedzenia
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 16 lutego 2021 r., godz. 19.00
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 z późn.
zm.)

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gości. Przypomniał, że posiedzenie
Komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez
podmiot zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na
stronie internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych
mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych
danych podczas omawiania spraw. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Druki sesyjne.
2) Omówienie bieżącej sytuacji związanej ze szczepieniami przeciwko COVID-19.
3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej (OPS) Brygida Jankowska, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Agnieszka Paszta, radni spoza Komisji: Agnieszka Filipkowska, Łukasz
Chmielewski oraz koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych.
Ad 1) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała projekt uchwały (druk nr 500) w sprawie przyjęcia „Gliwickiego
programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone
koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na
paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przedstawiła prezentację dotyczącą
Gliwickiego Programu Osłonowego (GPO). W prezentacji przekazała, że celem GPO jest
zachęcenie mieszkańców Gliwic do zmiany systemu ogrzewania. GPO stanowi uzupełnienie
proekologicznych działań Miasta, polegających na ochronie powietrza i poprawie jego
jakości oraz walce ze smogiem, przez wymianę starych pieców i ocieplenie budynków.
Dodała, że cel ma zostać osiągnięty przez udzielenie pomocy osobom, które ponoszą
zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych i spełniają kryteria
określone w uchwale. Wyjaśniła, że ekologiczny system ogrzewania to ogrzewanie
elektryczne, gazowe, kotłownie na lekki olej opałowy oraz podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Przekazała, że GPO obowiązywać będzie do 31 grudnia 2027 r., termin jest
zbieżny z terminem obowiązywania antysmogowej uchwały sejmiku (Uchwała nr
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw). Przekazała, że wysokość pomocy zależna
jest od dochodów, powierzchni lokalu i liczby osób w gospodarstwie domowym.
Przedstawiła przesłanki uprawniające do zwiększenia wysokości dofinansowania. Zgłosiła
autopoprawkę do projektu uchwały. Poprawka polega na podniesieniu procentowego progu
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kryterium dochodowego z 200 % na 250 %, w pkt IV ust. 4 pkt 1 załącznika do projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował za informacje. Zwrócił
uwagę na charakter osłonowy programu, powinien on być monitorowany w celu
dopasowywania go do elementów poprawy jakości powietrza. Zauważył, że nie chodzi o to,
aby były dopłaty, ale o to, aby poprawiać jakość powietrza.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że dofinansowanie przyznawane
jest na pół roku i po tym okresie czasu można wnioskować o kolejne dofinansowanie.
Radny Krzysztof Procel przekazał, że zapis w GPO, do którego zgłoszona została
autopoprawka, budził jego największe wątpliwości. Z poprawką projekt jest bardziej
sprawiedliwy. Dodał, że będzie głosował za przyjęciem GPO.
Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy na etapie realizacji GPO będzie można
dowiedzieć się, ile osób przekracza normatywną powierzchnię lokalu.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber potwierdziła. Dodała, że raport może być na
przykład miesięczny, dotyczyć to będzie osób, które złożyły wnioski.
Radny Adam Michczyński przekazał podziękowania za przygotowaną autopoprawkę.
Zwrócił uwagę, że jest to dobry kierunek, bo więcej osób będzie zainteresowanych
wymianą pieca.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o plany i sposoby dotarcia do mieszkańców,
poinformowania ich o GPO.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że mają w to być zaangażowane
wszystkie możliwe media: strony internetowe, BIP, MSI, FB, radio i przede wszystkim
pracownicy OPS. Dodała, że miastu zależy, aby jak najwięcej osób skorzystało z GPO, aby
efekt ekologiczny był jak największy.
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy są szanse na zewnętrzne
finansowanie GPO.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że na razie nie ma takiej
możliwości, program finansowany będzie z budżetu miasta.
Dyrektor OPS Brygida Jankowska dodała, że na bieżąco sprawdzane są możliwości
uzyskania środków z zewnątrz na to zadanie.
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały według druku nr 500.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował gościom za przybliżenie
tematu GPO.
Radna Ewa Potocka zapytała, czy są plany przesunięcia terminu wniesienia opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że na sesję przygotowany został
projekt uchwały według druku nr 488 w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice.
Ad 2) Omówienie bieżącej sytuacji związanej ze szczepieniami przeciwko COVID19.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zgodnie z decyzją Wojewody
Śląskiego miasto organizuje transport do punktów szczepień dla seniorów powyżej 70. roku
życia oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Z transportu mogą skorzystać mieszkańcy
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Gliwic, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
i osoby powyżej 70. roku życia mające trudności w dotarciu do punktu. Poinformowała, że
punkt zgłoszeń obsługiwany jest przez pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz pod numerem telefonu 32 301
97 35. Przekazała, że za organizację transportu odpowiedzialny jest OPS. W ubiegłym
tygodniu bez problemów dowiezionych zostało 8 osób, do marca ma zostać przewiezionych
kolejnych 38 osób. Przekazała, że obecnie zaszczepionych zostało 10 tysięcy osób, a 3
tysiące osób jest po drugiej dawce. Odnotowano 25 odczynów poszczepiennych. Dodała,
że miasto przygotowuje się do masowych szczepień już teraz, aby nie zostać zaskoczonym.
Planowane jest, aby szczepienia odbywały się na lodowisku Tafla. Przypomniała, że stale
pracuje zespół kryzysowy, co pozwala na szybką reakcję, interwencję, jeżeli jest taka
potrzeba. Przekazała, że zgłosiło się do szczepienia 40 % nauczycieli, w kolejnym tygodniu
pierwszych 630 nauczycieli ma zostać zaszczepionych. Powiedziała, że pomału zaczynają
się problemy z edukacją, na przykład w szkole w Żernikach tak wielu nauczycieli
zachorowało, że nie ma możliwości prowadzenia nauczania stacjonarnego. Wystąpiono do
Sanepidu o wyrażenie zgody na nauczanie zdalne. Dodała, że zaczynają także spływać
podobne informacje z innych placówek. Poinformowała, że w dniu 12 lutego 2021 r.
odnotowano 34 zachorowania. Sytuacja jest w miarę opanowana, nie ma nowych ognisk
zakażeń i większych problemów. Przekazała, że miasto w pełni popiera stanowisko Związku
Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich w sprawie centralizacji służby zdrowia. Jest to
bezzasadne i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy samochód, którym dowożone są osoby do
punktów szczepień, dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że dysponują dwoma
samochodami, jeden jest dostosowany do przewozu osób na wózku. Ponadto, jeżeli zajdzie
taka potrzeba, OPS może skorzystać z samochodów dziennych domów pomocy. Dodała, że
nikomu nie odmówiono pomocy.
Radna Agnieszka Filipkowska podziękowała i przekazała, że może zaoferować swój
samochód.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber podziękowała.
Radny Zbigniew Wygoda zwrócił uwagę na kuriozalny przepis występowania o zgodę do
Sanepidu na prowadzenie lekcji w trybie zdalnym. Organ prowadzący sam nie może podjąć
decyzji.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o powody wyboru lodowiska Tafla na miejsce
masowych szczepień.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber wyjaśniła, że z rozmów z Politechniką Śląską
wynika, że obiekt nie będzie działać w tym sezonie, ma bardzo dobrze przygotowaną
infrastrukturę, w prosty sposób można przygotować tam 10 punktów szczepień. Obiekt jest
dobrze skomunikowany, obok jest duży parking hali Arena oraz łatwo można przygotować
trasy wjazdu i wyjazdu.
Ad 3) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a)

Interpelacja posła Tomasza Olichwera w sprawie zmian w funkcjonowaniu szpitali
powiatowych.

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zachęcił do zapoznania się z tą bardzo
cenną inicjatywą. Dodał, że plany są groźne z wielu powodów. Zakłady opieki zdrowotnej
zostały przekształcone według trzech różnych modeli. Są samodzielne, ale zostały
wyposażone w majątek przez samorządy. Przekazał, że gdyby zostały znacjonalizowane,
to majątek powinien zostać wyceniony i spłacony. Spółki mają swoje należności
i zobowiązania, to powinno zostać rozliczne zgodnie z prawem. Dodał, że nie widzi prostych
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możliwości rozwiązań. Na razie docierają tylko informacje medialne. Poprosił
o monitorowanie sprawy. Dodał, że dla Komisji jest to bardzo ważny obszar. Jeżeli Komisja
chce coś zrobić, to niech to jest coś dobrego, co przysłuży się dobrze ludziom.
Radny Tadeusz Olejnik zapytał, czy jest już odpowiedź na tę interpelację.
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski wyjaśnił, że jeszcze nie. Dodał, że jest
to świeża sprawa.
Radny Tadeusz Olejnik zaproponował poczekanie na odpowiedź.
b)

Pismo posłanki Wandy Nowickiej oraz wyjaśnienia Prezesa Szpitala dotyczące
możliwości zmiany modelu realizowania przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach opieki
duszpasterskiej. Komisja postanowiła, że nie będzie podejmowała działań w tym
zakresie, stosunkiem głosów: 3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.

c)

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

d)

Sprawozdanie nr 6 z budowy szpitala miejskiego w Gliwicach (w załączeniu).

e)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli za 2020 r.
(w załączeniu).

f)

Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r. (w załączeniu).

g)

Raport o sytuacji na rynku pracy (w załączeniu).

***
Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 24 listopada 2020 r. i 15 grudnia
2020 r.
***
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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