
  

 

 
 
 

    

          
      

   
    

 

        
         

   

          

  

   

       

          

           

             
               

           
   

          
         

      

         
    

      
   

       
 

  

    

   

       

          
      

             
         

BR.0012.9.6.2021 

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

w dniu 15 czerwca 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 gościa. Zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Opinia do Raportu o stanie miasta za 2020 rok. 

2) Sprawy sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Katarzyna Kobierska. 

Ad 1) Opinia do Raportu o stanie miasta za 2020 rok. 

Członkowie Komisji potwierdzili, że wszyscy zapoznali się z Raportem o stanie miasta za 
2020 r. (dalej ”Raport”; dokument w aktach sesji Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2021 r.). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z radnych ma pytania lub 
uwagi do Raportu. 

Radna Ewa Potocka przekazała, że działania miasta w zakresie organizacji masowych 
szczepień na lodowisku Tafla zostały bardzo dobrze ocenione przez mieszkańców. 

Nie zgłoszono dalszych pytań ani uwag. 

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

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

Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Katarzyna Kobierska podziękowała i opuściła 
posiedzenie. 

Ad 2) Sprawy sesyjne. 

Komisja nie opiniowała druków sesyjnych. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na skargę do WSA na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego dot. stwierdzenie nieważności uchwały 
Nr XXIII/476/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia 
"Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które 
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ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu 
ogrzewania opartego  na  paliwie  stałym  na  jeden  z  systemów ekologicznych 
(w załączeniu). 

b) Informacja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o terminie rozprawy dot. skargi 
Miasta Gliwice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 26 marca 2021 
r. w przedmiocie lokalnego 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). 

c) Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok 
(w załączeniu). 

d) Pismo przedsiębiorcy w sprawie sytuacji prywatnych żłobków i zasad przyznawania 
dotacji dla placówek niepublicznych (dokumenty w sprawie BR.0012.19.4.2021). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zaproponował wystąpienie do 
Prezydenta Miasta z prośbą o informacje w zakresie sposobu rozdzielania i rozliczania 
środków, powodów wyboru formy ich rozdzielania, możliwości innego rozwiązania 
finansowania zadania oraz skutków finansowych ewentualnych zmian. 

Komisja zaaprobowała propozycję. 

*** 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 25 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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