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BR.0012.9.9.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 
w dniu 15 grudnia 2022 r., godz. 13.30 

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

1) Sprawy sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Brygida Jankowska, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Agnieszka Paszta. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 903) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na ich realizację w 2022 r. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska zreferowała projekt 
uchwały. Przekazała, że zmienione zostało rozporządzenie w sprawie algorytmu 
przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom. Od 1 stycznia 2022 r. zwiększona została kwota dofinansowania kosztów 
pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej o 150,00 zł na miesiąc. Projekt 
ten zatwierdza tę podwyżkę z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 903. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 906) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska zreferowała projekt 
uchwały. Przekazała, że zmiana uchwały związana jest z ustaleniem nowych, 
podwyższonych stawek za godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Od 1 stycznia 2023 r. wzrasta minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia. 
Zawarta umowa przewiduje możliwość zmiany wysokości ceny 1 godziny usług 
w przypadku zmiany przepisów. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 906. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
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c) Projekt uchwały (druk nr 909) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
miasta Gliwice na lata 2023-2024”. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska zreferowała projekt 
uchwały. Przekazała, że obecny program obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. Jest 
konieczność przyjęcia nowego programu na kolejne lata. Poinformowała, że nowy program 
zawiera zmiany zalecane przez Wojewodę Śląskiego, dotyczące m.in. uniwersalnych 
mierników. Zwiększa udział podmiotów działających w tym zakresie, stawia głównie na 
profilaktykę. Zakończyła, że Program daje pozytywne wyniki, nowych przypadków jest 
mniej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała o mniejszej liczbie 
wystawianych niebieskich kart. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 909. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

d) Projekt uchwały (druk nr 895) w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych w 2023 roku. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska zreferowała projekt 
uchwały. Przekazała, że uchwalenie planu potrzeb to coroczny wymóg, jest on realizowany 
od lat. Miejski Zarząd Usług Komunalnych jest gwarantem zatrudnienia tych osób w okresie 
zimowym, od stycznia do kwietnia. Są to głównie prace porządkowe, konserwacyjne, 
prowadzone na giełdzie samochodowej. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 895. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

e) Projekt uchwały (druk nr 913) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Politechnice 
Lwowskiej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zapytała, czy Komisja zechciałaby także 
zaopiniować projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Politechnice 
Lwowskiej. Projekt ma zostać wprowadzony poza porządkiem sesji.  

Komisja wyraziła chęć. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zreferowała projekt uchwały. Przekazała, że 
planowane jest przekazanie, na wniosek Rektora Politechniki Lwowskiej, trzech 
agregatorów prądotwórczych stanowiących mienie miasta Gliwice. Dodała, że do akcji 
dołączyły się firmy ze strefy, a pracownicy Politechniki sami odbiorą agregaty. 

Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Olejnik zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 913. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z informacją kancelarii prawnej o odrzuceniu skargi mieszkańca na 
uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienia dzieci 
objętych opieką w żłobkach miejskich – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

*** 
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Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 29 listopada 2022 r. 

*** 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 3 stycznia 2023 r., godz. 17.00. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Natalia Czernik 

Wiceprzewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Tadeusz Olejnik 
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