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BR.0012.9.5.2022 

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

w dniu 8 września 2022 r., godz. 14.30 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gościa. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawy sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujący druk sesyjny: 

a) Projekt uchwały (druk nr 838) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka zreferowała projekt uchwały. 
Przekazała, że zmiany w treści statutu Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) wynikają 
z wprowadzenia licznych zmian publikatorów prawa oraz przejęcia nowych zadań 
związanych z realizacją rządowych programów finansowanych ze środków Funduszu 
Solidarnościowego i dodatku osłonowego. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zwrócił uwagę, że OPS ma więcej pracy 
związanej z wnioskami o dodatek węglowy. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że organizacyjnie 
OPS jest na to przygotowany i realizuje to zadanie. Dodała, że do Wydziału Środowiska 
wpływają setki korekt deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
(deklaracja CEEB), mieszkańcy przypominają sobie, że jednak mają piec na węgiel. Dodała, 
że ministerstwo dopiero teraz przyjrzało się przepisom wykonawczym i prosi, aby 
wstrzymać się z realizacją wniosków z powodu błędów w przepisach, np. czteroosobowa 
rodzina może złożyć 4 wnioski i otrzymać 4 dotacje. Zakończyła, że nerwowość jest duża, 
bo środki nie są wypłacane. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 838. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach dot. rozbudowy 
i przebudowy budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik przypomniał, że Przewodniczący Rady 
Miasta zaproponował poświęcenie posiedzenia Komisji tej sprawie i zaproszenie na nie 
przedstawiciela Hospicjum. 

Radna Ewa Potocka poinformowała, że zapotrzebowanie na usługi, jakie oferuje 
Hospicjum, jest ogromne. Dodała, że rozbudowa jest konieczna. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy i jakie środki na rozbudowę Hospicjum 
przekaże miasto. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że Hospicjum ma 
podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zaproponował, aby tę dyskusję 
zostawić na posiedzenie Komisji, na które zostanie zaproszony przedstawiciel Hospicjum. 

b) Odpowiedź NFZ na apel Rady Miasta o podjęcie działań zmierzających do poprawy 
funkcjonowania i kondycji finansowej Szpitala Miejskiego nr 4 – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 

c) Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apel Rady Miasta o podjęcie działań 
zmierzających do poprawy funkcjonowania i kondycji finansowej Szpitala Miejskiego 
nr 4 – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

d) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

e) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 
2022 r. – Komisja przyjęła do wiadomości (dokument w aktach sesji z dnia 
8 września 2022 r.). 

f) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2022 r. – 
Komisja przyjęła do wiadomości (dokument w aktach sesji z dnia 8 września 
2022 r.). 

g) Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber o spotkaniu z właścicielami 
żłobków niepublicznych – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

h) Analiza skarg i wniosków za II kwartał 2022 r. – Komisja przyjęła do wiadomości 
(w załączeniu). 

i) Sprawozdanie z realizacji zadania – budowa szpitala miejskiego (stan na dzień 
30.06.2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

j) Skarga Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach nr IV/29/2011 z dnia 
3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 

k) Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber na pismo mieszkanki dotyczące 
zwolnienia z opłat za żłobek przy długotrwałej nieobecności dziecka z powodu 
choroby – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

l) Wniosek Koordynatora ratowników krytej pływalni Neptun w Gliwicach oraz 
odpowiedź dotycząca zakupu defibrylatora EAD dla Pływalni Neptun – Komisja 
przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 
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m) Pismo Forum Prawo dla Rozwoju z prośbą o wystosowanie apelu do właściwych 
organów władzy oraz posłów z regionu, aby odwrócić niekorzystną dla zdrowia 
publicznego sytuację związaną z niższymi cenami piw niż bezalkoholowych napojów 
chłodzących (w załączeniu). 

Komisja postanowiła wrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Natalia Czernik 

Wiceprzewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Tadeusz Olejnik 
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