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BR.0012.9.1.2023 

Protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 
w dniu 3 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski 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, Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Marzena Połomska, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta, 
radni Rady Miasta spoza Komisji: Gabriel Bodzioch, Leszek Curyło, Agnieszka Filipkowska, 
Katarzyna Kuczyńska-Budka, Krystyna Sowa oraz Przewodnicząca Międzyzakładowego 
Oddziału Terenowego Związku Zawodowego Lekarzy w Gliwicach i przedstawiciele 
zawodowych rodzin zastępczych. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że trwają przygotowania do 
reorganizacji Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (CPZ) i połączenia jednostki 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS). Powołany został zespół zadaniowy, który ma za 
zadanie zorganizowanie spraw kadrowych i merytorycznych. Dodała, że zespół pracuje cały 
czas. Przygotowane zostały odpowiednie projekty uchwał. Poprosiła Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszkę Pasztę o zreferowanie projektów uchwał oraz 
Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Marzenę Połomską o przedstawienie 
prezentacji dotyczącej reorganizacji pracy z rodziną. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że 
przygotowane projekty uchwał dotyczą przejęcia działalności CPZ przez OPS przez 
połączenie dwóch jednostek miasta. Poinformowała, że zadania, mienie, księgi 
rachunkowe, zobowiązania i należności CPZ zostaną przeniesione do OPS. Dodała, że 
konsekwencją tych działań jest konieczność zmiany statutu OPS. Do statutu OPS dodane 
zostały zadania prowadzone przez CPZ oraz informacja, że OPS jest organizatorem pieczy 
zastępczej. Przekazała, że kolejne dwa projekty dotyczą zapewnienia placówkom 
opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
oraz stosownych zmian w tych zakresach w statutach Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i 4. Dodała, 
że zapis „Dyrektor CPZ” zastąpiony jest zapisem „Dyrektor OPS”. Zakończyła, że OPS 
przejmie-realizację tych zadań z dniem 1 marca 2023 r.  

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Połomska przedstawiła 
prezentację dotyczącą reorganizacji pracy z rodziną (w załączeniu). 

Komisja zaopiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 915) w sprawie połączenia jednostek budżetowych miasta 
Gliwice: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach i Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski odczytał projekt uchwały. Zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 915. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski odczytał projekt uchwały. Zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 916) zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutu 
Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach, nadania Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach 
oraz nadania Statutów Domom Dziecka nr 3 i 4 w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski odczytał część projektu uchwały. 

Radny Zbigniew Wygoda zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie treści projektów 
uchwał. Dodał, że projekty są dostępne na portalu radnego i radni mają możliwość 
zapoznania się z nimi. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przypomniał, że jest to bardzo ważna 
kwestia. Zapytał, kto z członków Komisji jest za wnioskiem formalnym radnego Zbigniewa 
Wygody dotyczącym nieodczytywania treści projektów uchwał. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Wniosek został 
przyjęty. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy radni mają pytania do tego 
projektu uchwały. 

Komisja nie zgłosiła pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 916. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 917) zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia 
placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 
i organizacyjnej. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, czy radni mają pytania do tego 
projektu uchwały. 

Komisja nie zgłosiła pytań. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 917. 

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

Radny Zbigniew Wygoda poprosił, aby na przyszłość nie opiniować projektów uchwał, 
które nie są jeszcze dostępne dla radnych. Przekazał, że chciałby najpierw mieć możliwość 
zapoznania się z nimi. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał o właściwy termin połączenia obu jednostek, 
w kontekście zapisów w projektach uchwał. Zauważył, że w treści uchwały jest zapis 
o połączeniu jednostek budżetowych z dniem 1 marca 2023 r. i jednocześnie uchwała 
wchodzi z życie z dniem podjęcia. 
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Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wyjaśniła, że 
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest podstawą prawną do wykonania czynności 
i ich realizacji w terminie do 1 marca 2023 r. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odrzuceniu skargi na 
uchwałę Rady Miasta Gliwice nr XXXIV/739/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich – 
Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

b) Pismo przedstawicielki Zawodowych Rodzin Zastępczych dotyczące braku informacji o 
postulatach i projektach uchwał w sprawie reorganizacji CPZ – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 

*** 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się 8 listopada i 15 grudnia 2022 r. 

*** 

Radna Ewa Potocka przekazała informację o zamknięciu poradni chorób zakaźnych 
w szpitalu przy ul. Radiowej. Zwróciła uwagę na to, że jest niezbędna kadra, są dostępne 
pomieszczenia. Vito-Med jest spółką prawa handlowego. Zapytała, czy miastu znana jest 
ta sprawa i jakie są plany w tym zakresie. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, do kogo należy ta nieruchomość. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poinformował, że jest to nieruchomość 
należąca do miasta. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy wobec tego, zgodnie z umową, 
spółka może zamknąć poradnię chorób zakaźnych lub inne oddziały szpitalne. Dodała, że 
na 2023 rok zostało już zapisanych tysiąc pacjentów do tej poradni. Zapytała, czy miasto 
bierze pod uwagę możliwość otwarcia takiej przychodni przy Szpitalu Miejskim Nr 4. 

Radny Zbigniew Wygoda zapytał o prawdziwe przyczyny zamknięcia poradni. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że miasto nie czeka na 
pytania radnych, tylko od razu działa. Przekazała, że potwierdzona została informacja 
o wypowiedzeniu przez Vito-Med kontraktu z NFZ. Miasto nie ma wpływu na takie działania 
spółki. Dodała, że cesja umowy z NFZ jest dla miasta nieopłacalna. Miasto stara się o nowy 
kontrakt, na własnych warunkach, przygotowywane są pomieszczenia w nieruchomości po 
byłym domu dziecka przy ul. Zygmunta Starego, jest zgoda rady nadzorczej Szpitala. 
Poinformowała, że NFZ ustnie wyraził już zgodę, musi to być jednak formalnie 
zatwierdzone. Dodała, że jest zgoda na rozbudowę izby przyjęć Szpitala, na 
dokapitalizowanie Spółki. To jest najpilniejsza potrzeba. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy miasto przejmie lekarzy 
zatrudnionych dotychczas w poradni chorób zakaźnych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zaprzeczyła. Wyjaśniła, że miasto stara się 
o nowy, lepszy kontrakt, więc nie ma możliwości przejęcia pracowników. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy jest szansa, że te usługi będą 
świadczone. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber potwierdziła. Dodała, że miasto czyni o to 
starania. Przekazała, że pierwotny plan dla Szpitala Miejskiego nr 4 zakładał stratę 
w wysokości 36 mln zł, zatwierdzono plan na kwotę strat w wysokości 23 mln zł. Dodała, 
że w listopadzie strata wynosiła 20 mln zł, w grudniu 12 mln zł. To duży sukces, tym 
bardziej przy tak wysokiej inflacji. W 2023 r. finansowanie Szpitala będzie na poziomie 
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nadwykonań kontraktu w 2022 r. Założony plan liczby zabiegów robotem urologicznym 
został wykonany w 100 %. Pozwoli to na zwiększenie kontraktu w 2023 r. Problemem jest 
codzienna rotacja personelu medycznego. 

Radny Zbigniew Wygoda zapytał, czy będą chętni do pracy w przychodni chorób 
zakaźnych. Przekazał, że nadwykonania kontraktów to standard. Przez lata w Gliwicach nie 
wolno było ich wykonywać, przez co NFZ zmniejszał kolejne kontrakty. Teraz jest na to 
pozwolenie i jest to powoli odpracowywane. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że w 2015 roku nie 
realizowano nadwykonań i przez kolejne lata odczuwano tego skutki. Przekazała, że miasto 
i ludzie którzy to robią, zaryzykowali i realizowane są nadwykonania. W 2023 r. 
zatwierdzony został kontrakt na poziomie nadwykonań w 2022 r. Dodała, że w ten sposób 
można zwiększyć kontrakt do 105 %, to ustabilizuje sytuację na kolejne lata. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poinformował, że zmieniły się przepisy, 
poprzednio zgodnie z prawem nie wolno było realizować nadwykonań. Nie jest to wina tylko 
poprzedniego zarządu Szpitala. Przekazał, że obecny zarządzający spółką Vito-Med chętnie 
wycofałby się z prowadzenia działalności leczniczej. Istnieją obawy, że kontrakt z NFZ 
zostanie unieważniony. To początek atrofii. Prowadzona byłaby tylko działalność 
diagnostyczna, co mieści się w ramach opieki medycznej opisanej w umowie dzierżawy. 

Radny Zbigniew Wygoda poinformował, że firma zaczynała od diagnostyki, jest to 
wysokopłatne. Działalność lecznicza jest kosztowna. Dodał, że to, o czym mówi radny 
Janusz Szymanowski, jest bardzo ważne i możliwe. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że priorytetem miasta są oddziały 
neurologii i udarowy. Spółka zamknęła już poradnię chorób zakaźnych i ograniczyła 
działalność oddziału wewnętrznego. Dodała, że miasto nie wyklucza przejęcia kontraktów 
Vito-Medu, ale w ramach szerszej współpracy z powiatem i NFZ. Zakończyła, że jeżeli takie 
działania będą kontynuowane, to możliwe jest wypowiedzenie umowy dzierżawy 
nieruchomości przy ul. Radiowej. 

Radna Ewa Potocka przekazała, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele służby 
zdrowia. Zapytała, czy mogliby się wypowiedzieć. 

Komisja wyraziła zgodę. 

Przewodnicząca Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Związku 
Zawodowego Lekarzy w Gliwicach poinformowała o braku lekarzy w Szpitalu  
Miejskim nr 4. Przekazała, że lekarze ze spółki Vito-Med chcą pracować. Dodała, że 
pierwszy raz spotyka się z odwrotną sytuacją, że pomimo chęci pracy lekarzy, 
wypowiadany jest kontrakt z NFZ. Zwróciła uwagę na brak lekarzy w Szpitalu i na 
konieczność przejęcia pacjentów Vito-Medu. To będzie miało konsekwencje. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski przekazał, że Komisja o tym rozmawia 
i o tym wie, nie jest bierna. Dodał, że w jakiś sposób zabezpieczamy się przed chaosem, 
jaki może miasto czekać. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że spółka chciała być potentatem na 
całe województwo, a to się nie udaje. Dodała, że jest dobrej myśli, może problem uda się 
rozwiązać. 

Przewodniczący Janusz Szymanowski zwrócił uwagę, że działalność diagnostyczna 
zawsze była priorytetem Vito-Medu. Dodał, że współpraca z powiatem to bardzo dobra 
droga, powiat ma swoje, inne rezerwy i problemy. Można pomóc sobie nawzajem je 
rozwiązać. 

Radna Ewa Potocka poinformowała, że jest mile zaskoczona szybką reakcją miasta na 
tę sytuację. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że pewne usługi są realizowane 
tylko w tej poradni, np. szczepienia przeciw wściekliźnie. 
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Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy zrealizowane zostały postulaty zawodowych 
rodzin zastępczych, np.: pierwszeństwo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) 
oraz wsparcie rzeczowe. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przypomniała, że podczas posiedzenia 
Komisji, kiedy omawiane były sprawy CPZ, przekazane zostało, iż zgodnie z prawem nie 
jest możliwe danie pierwszeństwa w PPP dzieciom z rodzin zastępczych. Przypomniała 
także, że padło wtedy zapewnienie ze strony CPZ, iż miasto otrzyma informacje dotyczące 
postulatów do końca listopada 2022 r. Została udzielona zgoda na przedłużenie tego okresu 
do końca stycznia 2023 r., o czym CPZ nie poinformował zawodowych rodzin zastępczych. 
Dodała, że od czasu powołania zespołu zadaniowego Dyrektor OPS sprawdza możliwości 
realizacji tych postulatów. Poinformowała, że planowane jest spotkanie z zawodowymi 
rodzinami zastępczymi i na część tych postulatów będzie mogła zostać udzielona wtedy 
odpowiedź. Dodała, że część postulatów może być od razu zrealizowana, ale część wymaga 
wielu miesięcy pracy, zanim będzie możliwa ich realizacja. Przekazała, że to potwierdza 
konieczność reorganizacji CPZ. Poinformowała, że od marca możliwa będzie dopłata do 
kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodzin mających pod opieką więcej niż troje 
dzieci. Zaplanowano w budżecie dodatkowe środki w wysokości 711 tysięcy zł na 
wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz 150 tysięcy zł na koszty 
utrzymania lokali. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy to kwota, którą gwarantuje ustawa. 

Przedstawicielka zawodowych rodzin zastępczych poinformowała, że w ustawie nie 
ma kwoty, tylko sposób obliczania. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy minimum jest spełnione.  

Przedstawicielka zawodowych rodzin zastępczych poinformowała, że w ustawie nie 
ma minimum. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska przekazała, że od marca 
będzie wypłacany zwrot za utrzymanie lokalu mieszkalnego. Dotychczas rodziny zastępcze 
nie wykazywały rzeczywistych kosztów utrzymania lokalu, bo był wypłacany ryczałt. 
Dlatego też do rodzin zastępczych skierowana zostanie ankieta, w celu pozyskania 
informacji o rzeczywistych, wg faktur, rachunków, kosztach utrzymania lokalu 
mieszkalnego. 

II Przedstawicielka zawodowych rodzin zastępczych zwróciła uwagę na dane 
z prezentacji, na duży nacisk na pracę z rodzinami biologicznymi, aby dzieci nie musiały 
trafiać do rodzin zastępczych. Dodała, że w prezentacji brak informacji o pracy na rzecz 
rodzin zastępczych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że wspieranie rodzin 
biologicznych jest zadaniem samorządu. Pieczę zastępczą należy w całości zreorganizować, 
a na to potrzeba czasu. Obiecała, że rodziny zastępcze będą zadowolone, jednak na to 
potrzeba czasu. 

II Przedstawicielka zawodowych rodzin zastępczych podziękowała i przekazała, że 
czekają zatem na spotkanie, aby poznać szczegóły. 

*** 

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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