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BRM.0012.6.6.2015.AŻ 

 

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej. 

 

Data posiedzenia: 11.06.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach-Bogucicach  
Godzina  rozpoczęcia posiedzenia: 12:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz. 

Protokolantka: Agata Żurkowska. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych. 

  
Zaproszeni goście: 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula, 

Dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów dr n.med. Pani Maria Janusz, 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Trepka,  

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska, 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek, 

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani 

Mirosława Stachura-Jeleń, 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek, 

Inspektor w Wydziale Edukacji Pani Wioletta Stala-Walasek, 

Zastępca Dyrektora Żłobka Miejskiego Pani Barbara Kluczek, 

Żłobek Miejski Główny Specjalista ds. nadzoru nad systemem opieki żłobkowej Pani Jolanta Chudzik. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Komisji PAN Piotr Pietrasz otworzył posiedzenie Komisji i na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad, następnie powitał zaproszonych gości i zwrócił się do członków Komisji o 

zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia, ze zmianą polegającą na tym, że pkt. 1 porządku obrad będzie 

omówiony po pkt. 8. 

Komisja jednogłośnie - 7 głosami „za” - przyjęła porządek obrad posiedzenia. 

 

Porządek obrad Komisji:  

I.WIZYTA W SZPITALU ZAKONU BONIFRATRÓW. ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ SZPITALA DLA 

MIESZKAŃCÓW KATOWIC. 

 

1.Przyjęcie  programu  wizytacji  kolonii  letnich,  współfinansowanych  przez Miasto Katowice  

(PS.V.8141.13.2015.AS z dnia 1.06.2015 r.) 

 

2.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Marzeny Szuby dotycząca stanu przygotowań do 

organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście oraz program wizytacji kolonii letnich 

współfinansowanych przez Miasto Katowice (PS.V.8141.13.2015.AS z dnia 1.06.2015 r.) 

 

Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Marzeny Szuby na temat stanu przygotowań do organizacji 

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście (KUL.0012.1.6.2015.MA z dnia 8.06.2015 r.).  

 

Informacja I Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Krzysztofa Mikuły n/t stanu przygotowań do organizacji 

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice (ST.0012.8.2015.ISK z dnia 05.06.2015 r.) 

 

3.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Bogumiła Sobuli (ZNP.0012.4.2015.IN z dnia 2.06.2015 r.) 

na temat  organizacji opieki medycznej dla dzieci i młodzieży - opieka pediatryczna i pielęgniarska w 

przedszkolach i szkołach. 
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Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P. Marzeny Szuby dot. świadczenia pielęgniarki szkolnej w 

miejskich jednostkach oświatowych (E-0012.10.2015 z dnia 2.06.2015 r.) 

 

Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P. Marzeny Szuby  na temat działalności Żłobka Miejskiego. 

 

4.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Bogumiła Sobuli (ZNP.0012.4.2015.IN z dnia 2.06.2015 r.)  

na temat sytuacji w restrukturyzowanej miejskiej służbie zdrowia. 

 

5.Opiniowanie projektu uchwały autorstwa grupy Radnych Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach. 

Pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18.05.2015 r. (PS.II.8120.7.35.2015.BGP). 

 

6.Sprawy bieżące i wniesione: 

 

6.1.opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017". 

 

6.2.do wiadomości Komisji pismo Prezydenta Miasta Katowice P.Marcina Krupy (OZ-

K.0053.1.57.2015.AD) z dnia 2.06.2015 r. 

 

7.Wolne wnioski. 

 

8.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Ad. I. 

Radni otrzymali przy piśmie Prezesa Zarządu - Dyrektora Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach  
Spółka z o.o. Pani dr n.med. Marii Janusz „Informację dotyczącą działalności Szpitala’’ (OiM 34/1/2015  

z dnia 26.05.2015 r.)  

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz udzielił głosu Pani Dyrektor dr n.med. Marii Janusz, która zapoznała  

obecnych z przekazaną informacją na temat historii i bieżącej działalności Szpitala Zakonu Bonifratrów  

w Katowicach i m.in. poinformowała, że 5 lat temu w Szpitalu gościła Komisję Ochrony Zdrowia Rady  

Miasta Katowice, której przewodniczyła radna Pani dr Halina Kańtoch, która wspierała ówczesny proces  

przekształcenia Szpitala.   

Następnie Pani Dyrektor zapoznała obecnych z prowadzoną działalnością medyczną Szpitala (po przejęciu 

pacjentów ze zlikwidowanego szpitala w Katowicach-Wełnowcu i w Siemianowicach) oraz z misją Szpitala, 

realizowaną  w trudnych  dzielnicach  Katowic. 

Pani Dyrektor zachęciła Radnych do zwiedzenia Szpitala, aby mieć pełny obraz nakładów poniesionych 

przez Spółkę w remonty budynków szpitala, w infrastrukturę oraz zapoznać się z planami inwestycyjnymi.  

Dyrektor Pani dr n.med. Maria Janusz odniosła się też do informacji ujętej w porządku obrad, dotyczącej 

bieżącej sytuacji w restrukturyzowanej miejskiej służbie zdrowia i podzieliła się własnymi spostrzeżeniami: 

z niepokojem obserwuje sytuację w służbie zdrowia, szczególnie działalność podmiotów prywatnych na 

rynku medycznym, które w biznesie medycznym są nastawione wyłącznie na zysk i obawia się, że w 

niedługim czasie zabraknie na rynku medycznym podmiotów misyjnych. W Katowicach jest zaledwie kilka 

szpitali misyjnych: dawny Szpital im.Św.Elżbiety, Szpital Murcki i Szpital Zakonu Bonifratrów. 

Szpital w Bogucicach w zakresie obłożenia łóżek i pracy personelu ma w pełni wyczerpane możliwości, nie 

mniej w imieniu pracowników szpitala deklarujemy, że  jesteśmy gotowi do daleko idącej współpracy ze 

Szpitalem w Murckach. Narodowy Fundusz Zdrowia dopuszcza na rynku medycznym konsorcja. 

Chcemy zawrzeć porozumienie ze Szpitalem w Murckach, aby zachować synergię w leczeniu pacjentów. 

Pokazujemy dzisiaj  jak było u nas 6 lat temu i jak jest teraz. Znamy sytuację Szpitala w Murckach,  chcemy 

pomóc i współpracować ze Szpitalem w Murckach. 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz podziękował Pani Dyrektor dr n.med. Marii Janusz za wystąpienie. 
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Ad.1. 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz poinformował, że Radni otrzymali  program  wizytacji  kolonii  

letnich,  współfinansowanych  przez Miasto Katowice, przekazany przy informacji PS.V.8141.13.2015.AS  

z dnia 1.06.2015 r.  

Radny P.Józef Zawadzki zadał następujące pytania: 

- ile dzieci wyjedzie na kolonie i do jakich miejscowości, 

- ile MOPS dopłaca do wyjazdów kolonijnych w tym roku,   

- jaka była pula środków na kolonie w tym roku, 

- czy MOPS sprawdził, jakie warunki zapewnili organizatorzy kolonii. 

 

Naczelnik WPS P.Małgorzata Moryń-Trzęsimiech udzieliła wyjaśnień, które są zawarte w informacji prze- 

kazanej radnym  m.in. w tym roku na wyjazdy kolonijne zostały zabezpieczone środki w wysokości 760  

tys.zł. 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz zwrócił się do zainteresowanych radnych, aby zgłaszali chęć wyjazdu  

na kontrolę kolonii do Wydziału Polityki Społecznej.  

 

Ad.2. 

Radni otrzymali informację Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Marzeny Szuby dotycząca stanu przygoto- 

wań do organizacji  letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (PS.V.8141.13.2015.AS z dnia 1.06.2015 r.). 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz udzielił głosu  Naczelnik WPS P.Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech,  

która przedstawiła w skrócie ofertę wakacyjną adresowaną do najuboższych dzieci.  

Radni zostali zapoznani z ofertą programów miejskich: „Nas Troje i więcej” oraz „Babcia, Dziadek i ja”,  

zawierających zniżki dla rodzin wielodzietnych oraz dla grup zorganizowanych. 

 

Radny P.Józef Zawadzki zapytał czy domy dziecka otrzymują na wyjazdy dodatkowe środki z budżetu 

miasta czy płacą z własnego budżetu? 

Naczelnik WPS P.Małgorzata Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że dyrektorzy placówek mają zabezpieczone  

środki we własnym planie finansowym.    

 

Radna P.Krystyna Panek zapytała o kryteria doboru wychowawców na kolonie. 

 

Naczelnik WPS P.Małgorzata Moryń-Trzęsimiech w odpowiedzi: MOPS zleca wymogi w specyfikacji  

przetargowej. Wychowawców kolonijnych zatrudnia firma zewnętrzna.  

 

Radna P.Patrycja Grolik zapytała o czas oczekiwania na wydanie karty z programu „Nas Troje i więcej”. 

 

Naczelnik WPS P.Małgorzata Moryń-Trzęsimiech w odpowiedzi: można otrzymać karty do kilku dni,  

najdłużej do tygodnia. 

 

Radni otrzymali „Informację Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Marzeny Szuby n/t stanu przygotowań do  

organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście (KUL.0012.1.6.2015.MA z dnia 8.06.2015r.).  

  

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz udzielił głosu  Naczelnik Wydziału Kultury  P.Edycie Sytniewskiej,   

która zreferowała ofertę. 

Radni zostali poinformowani, że od kilku lat miejskie instytucje kultury dokładają starań, aby oferta imprez  

kulturalnych była różnorodna i atrakcyjna dla każdego dziecka. Dyrektorzy miejskich instytucji kulturalnych  

planują „Akcję Lato” w ramach swojego planu rocznego i ze środków dotacji z budżetu miasta Katowice. 

 

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionej informacji. 

 

Radni otrzymali Informację I Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Krzysztofa Mikuły n/t stanu przygotowań  

do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice (ST.0012.8.2015.ISK z dnia 

05.06.2015 r.), którą przedstawił Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek. 
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Radni zostali poinformowani m.in., że w najbliższych dniach zostanie  rozstrzygnięty konkurs na dotacje dla  

organizacji pozarządowych, na który wpłynęło 16 ofert.   

Radni nie zgłosili pytań do informacji. 

 

Ad.3. 

Radni otrzymali informację Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Bogumiła Sobuli (ZNP.0012.4.2015.IN  

z dnia 2.06.2015r.) na temat  organizacji opieki medycznej dla dzieci i młodzieży - opieka pediatryczna i  

pielęgniarska w przedszkolach i szkołach, którą zreferowała Naczelnik WZNWiPW P. Mirosława Stachura 

-Jeleń. 

 

Radni otrzymali również informację uzupełniającą Wiceprezydenta Miasta Katowice P. Marzeny Szuby dot.  

świadczenia pielęgniarki szkolnej w miejskich jednostkach oświatowych (E-0012.10.2015 z dnia 2.06.2015 

r.), którą przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław Żyrek. 

 

Radni zostali poinformowani, że w szkołach ilość etatów pielęgniarek szkolnych i higienistek jest proporcjo- 

nalna do liczby uczniów; nauczyciele WF są jednocześnie ratownikami medycznymi. 

W szkołach  specjalnych są zabezpieczone etaty pielęgniarki i higienistki szkolnej w każdy dzień, gdy są  

prowadzone lekcje. Miasto Katowice jako organ prowadzący doposaża szkolne gabinety (pula środków 500 

tys.zł) i 77 szkół skorzystało z doposażenia gabinetów, na 90 placówek ogółem. 

 

Radni nie zgłosili pytań do w/w informacji. 

 

W tym punkcie Radni otrzymali wyczerpującą Informację Wiceprezydenta Miasta Katowice P. Marzeny  

Szuby  na temat działalności Żłobka Miejskiego, która przedstawiła Naczelnik WPS P.Małgorzata Moryń- 

Trzęsimiech. 

 

Radny P.Józef Zawadzki nawiązał do informacji, że jest 400 dzieci oczekujących na miejsce w żłobku 

i zapytał, czy nie byłoby zasadne wybudowanie nowego, publicznego żłobka w południowych dzielnicach 

Katowic, bo np. mieszkańcy Katowic wybierają Tychy, które mają tańsze żłobki. 

 

Naczelnik WPS P.Małgorzata Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że po 15.06. do oddziałów miejskiego żłobka 

zostanie przyjętych 300 dzieci, więc kolejka oczekujących się zmniejszy. Zwiększanie miejsc żłobkowych  

to jest bardzo ważny punkt w polityce Pana Prezydenta Miasta Katowice i w tym celu Miasto Katowice  

pozyskuje środki europejskie. 

Radni zostali poinformowani, że zostaną pozyskane pomieszczenia na żłobek  po przedszkolu na ul. 

Uniwersyteckiej (60 miejsc), oraz będą nowe miejsca żłobkowe w Zawodziu. Rozważane jest też  

pozyskanie pomieszczeń na żłobek w budynku VII Liceum w Ligocie. 

Miasto stara się równoważyć ofertę żłobków publicznych z placówkami niepublicznymi. 

 

Radna P.Patrycja Grolik zwróciła uwagę, że akurat z dzielnic południowych - z Murcek jest problem z 

dojazdem do Ligoty. 

 

Radny P.Adam Skowron: czy Miasto rozważa refundowanie miejsc w żłobkach dla rodzin najbardziej 

potrzebujących? 

 

Naczelnik WPS P.Małgorzata Moryń-Trzęsimiech w odpowiedzi: Miastu najbardziej opłaca się dotowanie  

miejsc w niepublicznych żłobkach; nie możemy wprowadzić kryterium dochodowego. W dzielnicach 

południowych są niepubliczne żłobki (ul. Studencka, Uniczowska), problemem jest tylko lokalizacja. 

 

Radny P.Marek Nowara zapytał, co stanie się z przedszkolem przy ul. Uniwersyteckiej i zwrócił uwagę, że 

przedszkole przy ul. Uniwersyteckiej ma piękny ogród i nie wiadomo, czy z niego skorzysta żłobek. 

 

Gł.Księgowa Pani Jolanta Chudzik w odpowiedzi: przedszkole z ul. Uniwersyteckiej zostanie przeniesione 

na Osiedle Gwiazdy, natomiast ogród zostanie do dyspozycji żłobka. W ostatnich latach żłobki zostały 

bardzo mocno doinwestowane z dotacji rządowych a ul. Uniwersytecka jest dobrą lokalizacją dla żłobka; 
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będzie 112 miejsc dla malutkich dzieci, także ogród, z którego również będą korzystać najmniejsze dzieci.   

 

Radny P.Józef Zawadzki zapytał, czy rodzice z dochodem: matka 800 zł, ojciec 1200 zł – mogą zapisać 

dziecko do żłobka? 

 

Naczelnik WPS P.Małgorzata Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że takich rodziców kwalifikuje MOPS; oni 

dostają również wsparcie do posiłków w żłobkach miejskich (w sumie 300 zł). 

 

Gł. Księgowa P.Jolanta Chudzik wyjaśniła: otrzymują pełne wyżywienie i opłatę stałą 150 zł (ponad 300 

zł/m-c); jest bardzo dużo takich przypadków.  

 

 

Ad.4. 

Radni otrzymali informację Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Bogumiła Sobuli (ZNP.0012.4.2015.IN z 

dnia 2.06.2015 r.)  na temat sytuacji w restrukturyzowanej miejskiej służbie zdrowia. 

W tym punkcie uczestniczyła Dyrektor Szpitala dr n.med. P.Maria Janusz. 

 

Naczelnik WZNWiPW  P.Mirosława Stachura-Jeleń zreferowała przebieg procesu restrukturyzacji miejskiej 

służby zdrowia, który rozpoczął się  w Katowicach w 2005 roku. 

 

Radna P.Patrycja Grolik nawiązała do sytuacji w Szpitalu Murcki, co do losów którego proces decyzyjny w 

Urzędzie Miasta Katowice się wydłuża, a chodzi o 280 pracowników. Dodatkowo w szpitalu Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest w sporze z dyrekcją. Pani Radna zapytała Wiceprezydenta Miasta 

Katowice P.Bogumiła Sobulę, czy może podać datę, kiedy zapadnie decyzja Prezydenta Miasta w sprawie 

przyszłości szpitala – czy to będzie 1 lipca, czy 15 lipca br.? 

 

Wiceprezydent Miasta P.Bogumił Sobula przypomniał  stanowisko Pana Prezydenta Miasta, które zostało 

przedstawione na posiedzeniu wyjazdowym komisji w Szpitalu w Murckach w dniu 16.04.2015 r. 

Pan Prezydent Miasta rozważa - albo wyjście Miasta Katowice ze spółki (w której Miasto Katowice ma 

100% udziałów) i wówczas Miasto Katowice przestanie być podmiotem dominującym - albo pozyskanie 

nowego wspólnika do Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o., który również dokapitalizuje spółkę. 

Radni zostali poinformowani, że cały czas są  prowadzone rozmowy z różnymi kontrahentami, wpłynęło 

kilka zróżnicowanych ofert, jedną z nich była dzisiaj przedstawiona deklaracja Dyrekcji Szpitala Zakonu 

Bonifratrów; tak więc oferty są zróżnicowane i decyzja w sprawie Szpitala w Murckach zapadnie w terminie 

2-3 miesięcy; kontraktowanie szpitala nie będzie zagrożone. 

 

Radny P.Jerzy Forajter zwrócił się do Naczelnik WZNWiPW P.Mirosławy Stachury-Jeleń o odpowiedź na 

piśmie dotyczącą sprzedaży nieruchomości Szpitala im.E.Michałowskiego na rzecz Spółki Med Holding 

S.A. 

 

Radny P.Adam Skowron interesował się budynkiem dawnego Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Korczaka 

w Szopienicach. 

 

Naczelnik WZNWiPW  P.Mirosława Stachura-Jeleń udzieliła stosownych wyjaśnień. 

 

 

Ad.5. 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz poinformował radnych, że zgodnie z pismem z dnia 7.06.br.  
wnioskodawców projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach - punkt  

5 został zdjęty z porządku obrad, do czasu wydania rozstrzygnięcia w analogicznej sprawie przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
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Ad.6. 

W sprawach bieżących i wniesionych Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz postanowił : 

 

6.1.rozpatrzyć projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju  

pieczy zastępczej na lata 2015-2017", (który wpłynął do BRM w dniu 27.05.br.)  

Na wniosek Pana Przewodniczącego Komisji projekt uchwały przedstawiła Naczelnik WPS Pani Małgorzata 

Moryń-Trzęsimiech. 

 

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.  

  

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”, w głosowaniu: 7 

głosów „za”,  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

   

6.2.przyjąć do wiadomości pismo Prezydenta Miasta Katowice P.Marcina Krupy (OZ-K.0053.1.57.2015.AD) 

z dnia 2.06.2015 r., zawierające autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok, uzupełnioną o dane wynikające ze spra-

wozdania finansowego miasta Katowice za 2014 rok – które otrzymali wszyscy radni. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący Komisji Piotr Pietrasz poinformował Radnych, że protokół był dostępny na portalu oraz był 

do wglądu w Biurze Rady Miasta, następnie poddał pod głosowanie protokół  nr 5/2015 z  posiedzenia 

Komisji Polityki Społecznej w dniu 14.05.2015 r. 

Członkowie Komisji Polityki Społecznej w głosowaniu: jednogłośnie 8 głosami „za” przyjęli  protokół nr 5 

/2015 z posiedzenia w dniu 14.05.2015 r. 

 

Ad.8. 

Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

  

Na zakończenie posiedzenia Wiceprzewodniczący Komisji P.Damian Stępień  zaprosił zainteresowanych  

członków Komisji do zwiedzenia Szpitala Zakonu Bonifratrów. 

 W wizytacji udział wzięli Radni: P.Krystyna Panek, P.Jerzy Forajter, P.Piotr Pietrasz, P.Adam Skowron, 

P.Marek Nowara i P.Józef Zawadzki.  

  

  

          Przewodniczący Komisji 

               Polityki Społecznej 

 

 

Piotr Pietrasz 

 

 

Protokołowała: 

Agata Żurkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


