
  

 

 
 
 

    

          
      

   
    

 

        
          

             
           

        
          

       

    

   

       

          
         

    

         
        

 

       
          

             
          

         
            

         
            

        
          

           
            

        
           

      
   

   

       

BR.0012.9.3.2021 

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

w dniu 20 kwietnia 2021 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 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) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska 
i Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała projekt uchwały (druk nr 542) w sprawie wniesienia skargi na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.251.2021 z dnia 
26.03.2021 r. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska omówiła projekt uchwały. 
Przekazała, że w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda stwierdził nieważność w całości 
uchwały Nr XXIII/476/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. 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”. Wyjaśniła, że 
wojewoda uznał, iż uchwała nie może rozstrzygać o indywidualnych prawach mieszkańców, 
nie może być aktem prawa miejscowego. Przekazała, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, jeżeli w uchwale jest jeden zapis o charakterze generalnym, to 
uchwała jest prawem miejscowym. Takim zapisem jest np. podniesienie kryterium 
dochodowego. Dodała, że w innych miastach nadzory prawne wojewodów nie zgłosiły 
zastrzeżeń do tego typu programów. Poprosiła o pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował i zapytał, kto z członków 
Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 542. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 
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a) Prośba Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o opinię na temat zasadności postulatów 
mieszkańców zawartych w petycji w sprawie przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się 
ewentualnemu segregowaniu ludzi i poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że petycja zawiera 
kategoryczne stwierdzenie, że szczepienia mają znamiona eksperymentu medycznego. 
Dodał, że głównym argumentem jest to, że szczepionki powstały w tak krótkim czasie. 
Przekazał, że osobiście nie uważa tego za eksperyment medyczny, mieszkańcy nie są 
przymuszani do szczepień. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował przełożenie sprawy na kolejne posiedzenie, kiedy 
będą obecni wszyscy radni. 

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 4 maja 2021 r., godz. 18.00 
(za pośrednictwem aplikacji MS Teams). Tematyka posiedzenia: opinia w sprawie petycji 
mieszkańców oraz opinia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Naczelnika Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Agnieszkę Pasztę o przygotowanie opinii osoby, która zajmuje się 
szczepionkami. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
postara się o taką opinię. 

b) Analiza skarg wniosków i petycji za I kwartał 2021 r. (załącznik w aktach sprawy sesji 
z dnia 22 kwietnia 2021 r.). 

c) Sprawozdanie z budowy szpitala za I kwartał 2021 r. (w załączeniu). 

d) Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice 
na lata 2016-2020 (załącznik w aktach sprawy sesji z dnia 22 kwietnia 2021 r.). 

e) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją ww. zadań (załącznik w aktach sprawy sesji z dnia 25 marca 
2021 r.). 

f) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Gliwice w 2020 r. 
(załącznik w aktach sprawy sesji z dnia 22 kwietnia 2021 r.). 

g) Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 
Nr XXIII/476/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. 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” 
(w załączeniu). 

h) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 
(w załączeniu). 

i) Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2020 (załącznik w aktach sprawy sesji z dnia 25 marca 
2021 r.) 

j) Rekomendacje Grupy Nic o nas bez nas, Ruchu Kobiecego Gliwice, Pyskowice, 
Komitetu Organizacyjnego I Gliwickiej Manify do „Strategii 2040” (w załączeniu). 

k) Pismo  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  opinii  dot.  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  
miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (w aktach sprawy 
BR.0012.19.3.2021). 

*** 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się: 23 marca 2021 r. 
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*** 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Natalia Czernik 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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