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Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w dniu 1 kwietnia 2015 roku. 

 

Spotkanie odbyło się o 15.15 w filii GCOP przy ul. Studziennej  6. 

 

Obecni na posiedzeniu: Zbigniew Kwolek, Czesław Dudek, Andrzej Gillner, Bożena Harazim, Danuta 
Biernat, Radosław Truś, Jan Pająk, Krystyna Jurczewska-Płońska oraz goście: Barbara Bobrowska, 
Marian Jarosz, Marian Dragon i Rafał Foit 

1) Rozpoczęcie zebrania przez przewodniczącego Zbigniewa Kwolka. 
- stwierdzono kworum, 

       - przyjęto porządek obrad         

2) Przedstawienie gościa Rady, pana Mariana Jarosza – dyrektora Gliwickiego Centrum 
Medycznego i Szpitala Wojskowego w Gliwicach. Podjęto dyskusję dotyczącą możliwości 
otwarcia, w którymś z gliwickich szpitali, oddziału geriatrycznego. Dyrektor zaznaczył, że obecna 
kondycja służby zdrowia w naszym mieście jest bardzo słaba ze względu na poziom finansowania 
przez NFZ. Aktualny budżet nie wystarcza na bieżące potrzeby. Wszelkie odbywające się 
remonty lokali i sprzętu nie są finansowane przez NFZ, w związku z czym opłaca je samorząd. 
Jednocześnie, od 2016 roku, wchodzą w życie nowe normy dotyczące warunków sanitarnych 
w placówkach służby zdrowia, którym bardzo trudno będzie sprostać przy obecnym stanie 
infrastruktury. O ile sprzęt nadaje się jeszcze do użytkowania, o tyle budynki pozostawiają 
bardzo wiele do życzenia. Część oddziałów w gliwickich szpitalach kwalifikuje się obecnie 
do zamknięcia z uwagi na ich zły stan techniczny. Pan Jarosz stwierdził, że oddział geriatryczny 
jest w Gliwicach potrzebny z uwagi na bardzo wysoką średnią wieku chorych. Problem 
pacjentów w starszym wieku polega na tym, że nie trafiają oni do szpitala z jedną chorobą, lecz 
najczęściej z kilku schorzeniami naraz.  
Planowanie inwestycji związanej z uruchomieniem oddziału geriatrycznego pozostaje wobec 
powyższego, po stronie samorządu. Pan Dyrektor przedstawił ideę rozbudowy gliwickiego 
szpitala miejskiego, w której ujęto obok sal operacyjnych również stworzenie oddziału 
geriatrycznego. Pani Krystyna Jurczewska-Płońska przypomniała, że temat ten jest poruszany 
przez MRDPP i Radę Seniorów od kilku lat jednak do tej pory nie ustalono sposobu w jaki można 
by zainicjować konkretne działania w tym kierunku. Dyrektor Jarosz poinformował, że jest 
w trakcie opracowywania projektu dla nowego obiektu szpitalnego w Gliwicach. Problemy 
wynikają z kosztów związanych z uruchomieniem takiego oddziału. Obecnie pacjenci w starszym 
wieku są przyjmowani na specjalistyczne oddziały i nie są leczeni kompleksowo. Przewodniczący 
MRDPP zadał pytanie, czy w Polsce są pozytywne wzorce tworzenia oddziałów geriatrycznych. 
Pani Krystyna Jurczewska- Płońska przywołała przykład takiej placówki w Kędzierzynie-Koźlu. 
Zapytała również, czy nie istniałaby możliwość utworzenia oddziału geriatrycznego przy ZOL przy 
ul. Kozielskiej. Marian Jarosz stwierdził, że nie istnieje taka możliwość z uwagi na charakter 
opieki jaką sprawuje ten zakład. Andrzej Gillner zapytał czy stworzenie w Gliwicach oddziału 
geriatrycznego nie spowoduje „odebrania” pacjentów oddziałom internistycznym. Pan dyrektor 
Jarosz stwierdził, że taka sytuacja z pewnością nie będzie miała miejsca. Poinformował także 
członków Rady, że koszt budowy nowego pawilonu szpitalnego, w którym znajdzie się oddział 
geriatryczny wyniesie ok 70 mln zł. 
Pan Czesław Dudek poruszył temat reorganizacji zakładów opieki zdrowotnej w Gliwicach, 
polegającej na wprowadzeniu możliwości przepuszczania osób starszych bez kolejki. Pan 
Dyrektor przypomniał, że istnieje kilkanaście grup uprzywilejowanych pacjentów i trudno 
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wybierać spośród nich, tych bardziej uprzywilejowanych. Przypomniał także, że w zakładach, 
które nadzoruje, istnieje system precyzyjnej rezerwacji godzinowej. Jan Pająk zauważył, 
że Dyrektor jest odpowiedzialny jedynie za placówki związane ze szpitalem i nie ma możliwości 
wprowadzania zmian organizacyjnych w innych przychodniach na terenie miasta. 
Rada ustaliła, że poprze projekt, który określony został jako budowa oddziału geriatrycznego 
w mającym powstać nowym pawilonie szpitalnym przy ul. Kościuszki. Pan Radosław Truś 
zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej poparcia projektu. Rada podjęła taką uchwałę. 

3) Dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie 
szczegółowych warunków odstąpienia w całości lub części, umorzenia w całości lub części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka lub 
osoby pełnoletniej pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 
umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub 
w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Wpłynęły dwa zestawy propozycji poprawek do dokumentu. 
Pierwszy zgłosiły panie Bożena Harazim i Danuta Biernat drugi - Andrzej Gillner. Pan Czesław 
Dudek stwierdził, że język dokumentu jest bardzo specyficzny i trudny do zrozumienia. 
Członkowie Rady uznali zgodnie, że warto ująć także to stwierdzenie w uwagach do uchwały. 
Ostatecznie Rada ustaliła, że do projektu zgłosi 7 poprawek. 

4) Tematy priorytetowe Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi 
na rok 2016. Pani Krystyna Jurczewska-Płońska zaproponowała, aby były to: (1) bezpłatne 
szczepienia przeciw grypie dla seniorów, (2) stworzenia oddziału geriatrycznego w Gliwicach 
oraz (3) zmiana zakresu wiekowego karty seniora. Członkowie Rady stwierdzili, że podane 
propozycje nie mieszczą się w zakresie tematów priorytetowych Programu Współpracy Miasta 
Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 ponieważ są zbyt szczegółowe. Rada 
ustaliła, że wymienione problemy zostaną zawarte w indywidualnych pismach skierowanych 
do instytucji odpowiedzialnych za te kwestie. 

5) Wolne wnioski.  
Pan Rafał Foit poinformował Radę, że z inicjatywy CRISu (Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych) powstaje wniosek o powołanie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Stwierdził, że warto zainteresować się tą inicjatywą i warto się do niej przyłączyć. 
Pani Krystyna Jurczewska-Płońska wraz z innymi członkami Rady zgłosiła propozycję, aby 
na stronach UM, GCOP i BIP umieścić przekierowanie do strony MRDPP, na której znajdują się 
protokoły z posiedzeń MRDPP. 

6) Z uwagi na zakończenie bieżącej kadencji MRDPP 24 kwietnia, Rada oczekuje na informacje 
dotyczące powołania nowego składu. Ostatnie posiedzenie MRDPP bieżącej kadencji 
zaplanowano na 22 kwietnia 2015, na godzinę 15.15. 

 

Protokołował: Bartosz Łapszyński 

Sprawdził: Andrzej Gillner 

Załączniki: - Lista obecności 

 


