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BR.0012.9.5.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 25 maja 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) Sprawy sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka 
Paszta oraz koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 551) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta omówiła 
projekt uchwały. Przekazała, że dotychczas zatwierdzenie wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego należało do Rady Ministrów, teraz należy to do rad gmin. 
Poinformowała, że druk przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej po konsultacji z Miejską 
Radą Pożytku Publicznego. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy wniosek różni się od 
zatwierdzanego przez Radę Ministrów. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
wniosek zawiera te same, niezbędne informacje do przyznania dodatku mieszkaniowego. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 551. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 565) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
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psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta omówiła 
projekt uchwały. Przekazała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ogłaszaniu aktów 
normatywnych jest obowiązek ogłaszania tekstu jednolitego uchwały nie rzadziej niż raz 
na 12 miesięcy, jeżeli był nowelizowany. Dodała, że ta uchwała była zmieniana kilkukrotnie. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że skoro jest to tekst 
jednolity, to nie będzie on opiniowany przez Komisję. 

c) Projekt uchwały (druk nr 570) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci 
objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta omówiła 
projekt uchwały. Przekazała, że dotychczasowe rozwiązania obowiązują od 2013 roku. 
Sposób obliczania jest bardzo skomplikowany, zależny od dochodów, konieczne jest 
dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. Poinformowała, 
że Prezydent Miasta zaproponował mieszkańcom dwa warianty: stałą opłatę w wysokości 
300 zł lub opłatę zależną od dochodów. W ankiecie konsultacyjnej wzięło udział 1007 
mieszkańców, z czego 854 opowiedziało się za stałą opłatą. Dodała, że obowiązywać ma 
także opłata w wysokości 10 zł za wydłużony czas opieki, tj. ponad 10 godzin dziennie oraz 
ulga 50% na drugie dziecko w żłobku lub przedszkolu. 

Komisja nie zgłosiła pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 570. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Opinie radcy prawnego dot. jawności posiedzeń komisji (w załączeniu). 

b) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok (załącznik 
w aktach sesji Rady Miasta z dnia 27 maja 2021 r.). 

c) Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego miasta Gliwice za 2020 r. 
(załącznik w aktach sprawy BR.0012.11.3.2021) 

*** 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 4 maja 2021 r., stosunkiem 
głosów: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

*** 

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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