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BR.0012.9.7.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 13 lipca 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. 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 wzięła Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka 
Paszta. 

Ad 1) Sprawy sesyjne 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 595) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto 
Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że projekt jest związany 
z pochówkiem dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, nie 
nieodebranych ze szpitala. Dodał, że poprzednia uchwała nie precyzowała takich spraw. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta dodała, że 
sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zarówno zwłoki, jak 
i ciała dzieci martwo urodzonych, winny być otaczane należyta czcią i szacunkiem, 
a właściwe postępowanie z nimi jest podkreśleniem godności ludzkiej. Poprosiła 
o pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 595. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 599) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Żłobków 
Miejskich w Gliwicach. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
w związku ze zmianami zasad ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach 
konieczne jest wprowadzenie zmian w statucie w zakresie pobierania stałej miesięcznej 
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opłaty. Dodała, że zmiany dot. także kryteriów i punktacji nadającym pierwszeństwo 
dzieciom z rodzin wielodzietnych oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, następnie 
dzieci rodziców pracujących i uczących się. Przekazała, że kryteria dot. rodzin 
wielodzietnych i rodzin z orzeczeniem o niepełnosprawności wynikają z przepisów 
ustawowych. Poprosiła o pozytywną opinię. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że zabiegano o zróżnicowanie punktacji 
rodzin pracujących i niepracujących. Zapytała o szanse dzieci rodziców pracujących. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
w przypadku rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności, wielodzietnej i pracującej oraz 
rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności, wielodzietnej i niepracującej, to 
pierwszeństwo ma rodzina z orzeczeniem o niepełnosprawności, wielodzietna i pracująca. 
W przypadku rodziny z wielodzietnej i niepracującej oraz rodziny niewielodzietnej 
i pracującej pierwszeństwo ma rodzina wielodzietna i niepracująca. 

Radny Krzysztof Procel powiedział, że w przypadku rodzin wielodzietnych rodzic nie 
pracuje, nie po to, aby wysłać dziecko do żłobka, ale po to, aby zajmować się dziećmi. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski i Radny Tadeusz Olejnik zgodzili się 
z tym. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 599. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta w zakresie sposobu rozdzielania środków dla 
żłobków niepublicznych, w kontekście pisma 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 przekazał, że odpowiedź jest bardzo 
rzeczowa i dokładna. Uznał, że dotychczasowe zasady są słuszne, umożliwiają 
zróżnicowanie podziału środków wg prowadzonych zajęć i wysokości odpłatności za pobyt 
dziecka w żłobku.  

Komisja postanowiła przekazać pełne poparcie dotychczasowego sposobu rozdziału 
środków, uznała zasady przyznawania dotacji dla żłobków niepublicznych za słuszne. 

b) Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego z działań podejmowanych na 
terenie Nadzoru Wodnego za rok 2020 r. (w załączeniu). 

*** 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 15 czerwca 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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