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BR.0012.9.8.2022 

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

w dniu 29 listopada 2022 r., godz. 18.00 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gości. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Opiniowanie projektu budżetu miasta Gliwice na 2023 r. i projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta. 

Ad 1) Opiniowanie projektu budżetu miasta Gliwice na 2023 r. i projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przypomniał, że oba dokumenty są 
dostępne na portalu radnego. Dodał, że był czas na zapoznanie się z nimi. Poprosił 
Zastępcę Prezydenta Miasta Ewę Weber o przekazanie komentarza do projektów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że oba projekty 
dostosowane są do sytuacji finansowej miasta i przepisów prawa. Wszystkie zadania 
obligatoryjne zostały zaplanowane, zrezygnowano z zadań nieobligatoryjnych. Dodała, że 
zabezpieczone zostały środki dla wszystkich jednostek budżetowych. Nie ma sytuacji, jak 
w niektórych miastach, iż brak jest środków na wypłaty składek do ZUS. Przypomniała, 
że informacje zostały przekazane przez Skarbnika Miasta na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, w imieniu wszystkich seniorów, 
o możliwość przywrócenia programu „Złota rączka dla seniora”. Przekazała, że to bardzo 
dobry program, w budżecie na ten rok jego koszt to 70 tys. zł, nie jest to duża kwota, 
a wielu osobom starszym, niezaradnym, niezamożnym udzielana była pomoc. 
Zaproponowała zmniejszenie kwoty do np. 50 tys. zł. Zapytała, czy jest taka możliwość, 
pomimo iż zadanie nie jest obligatoryjne. Ewentualnie powrót do tematu w połowie roku, 
może wtedy sytuacja finansowa miasta będzie lepsza. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber podziękowała za te słowa, dodała, że projekt 
ten jest pomysłem pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Poinformowała, 
że na dzień dzisiejszy nie jest możliwe spełnienie tej prośby. Zgodnie z decyzją 
Prezydenta Miasta nie są realizowane zadania nieobligatoryjne. Dodała, że jest możliwy 
powrót do sprawy w ciągu roku. Przekazała, że miasto oczekuje na odblokowanie 
środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nie powinno się robić wyjątków.  

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że także popiera 
przywrócenie tego zadania, jeżeli sytuacja finansowa miasta poprawi się. Dodał, że nie 
popiera robienia wyjątków od reguły, trudno jest wartościować potrzeby. Należy trzymać 
się zasad. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest 
za pozytywną opinią do projektu budżetu miasta Gliwice na 2023 rok. 
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Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest 
za pozytywną opinią do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Odpowiedź Prezydenta Miasta dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego dotycząca 
wsparcia w rozbudowie i przebudowie budynków Hospicjum (w aktach sprawy 
BR.0012.19.3.2022). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że to podobna sprawa, jak 
z programem „Złota rączka dla seniora”. Poinformował, że zazwyczaj popiera tego typu 
sprawy, ta inicjatywa jest bardzo potrzebna. 

Komisja w pełni zgodziła się z argumentacją zawartą w piśmie i uznała, że aktualnie nie 
jest możliwe wsparcie finansowe inwestycji Hospicjum. W przypadku polepszenia się 
sytuacji finansowej miasta, Komisja rozważy ponowne wystąpienie do Prezydenta Miasta 
z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

b) Sprawozdanie z realizacji zadań Budowa Szpitala Miejskiego, stan na dzień 
30 września 2022 r. – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał o stan realizacji inwestycji, 
czy uległa ona hibernacji. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że działania nie zostały 
wstrzymane. Trwają rozmowy z władzami powiatu dotyczące współpracy, połączenia sił 
miasta i powiatu gliwickiego. Z poparciem powiatu gliwickiego miasto ma większe szanse 
na otrzymanie dofinansowania z NFZ. Dodała, że program naprawczy Szpitala nr 4 daje 
pozytywne rezultaty, jest sprawnie wdrażany. Odzyskano 5,5 mln zł środków z NFZ. 
W kolejnym roku wielkość kontraktów ma zostać wyliczona według wykonania roku 
bieżącego. Czyli nadwykonania kontraktu działają na korzyść miasta. Przekazała, że 
dofinansowanie miasta do spółki w 2021 roku wyniosło 30 mln zł, w 2022 roku – 16 mln 
zł, a strata jest na tym samym poziomie, około 23 mln zł. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował za przekazanie 
informacji. 

c) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2022 r. – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 

d) Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta na Apel Forum Prawo dla Rozwoju 
dotycząca cen piw w stosunku do napojów chłodzących – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 

e) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – Komisja 
przyjęła do wiadomości (w aktach sesji z dnia 10 listopada 2022 r.). 

f) Informacja o podmiotach, na rzecz których w 2023 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 

g) Informacja o podmiotach, na rzecz których w 2023 r. może być wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 
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h) Prośba Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny dotycząca wyrażenia 
zgody na przesunięcie terminu udzielenia informacji w sprawie realizacji wniosków 
zawodowych rodzin zastępczych, do końca stycznia 2023 r. (w aktach sprawy 
BR.0012.19.4.2022). 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przypomniał, że termin na udzielenie 
tych informacji mija jutro i Komisja nie ma innego wyjścia, jak wyrazić zgodę, bo 
dokumentu i tak nie ma. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest 
za wyrażeniem zgody na prolongatę terminu, zgodnie z prośbą, tj. do 31 stycznia 2023 r. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie ustosunkowała się do prośby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny. 

i) Odpis wyroku sądu w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Wschód na 
uchwałę Rady Miasta Gliwice nr IV/29/2011 w przedmiocie powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – 
Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

*** 

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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