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Protokół nr 14/2012
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 19 kwietnia 2012 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia na podstawie
przedłożonego sprawozdania za rok 2011 oraz zatwierdzenie sprawozdania
finansowego GZOZ za rok 2011.
2. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie
gminy.
3. Sprawy różne.
Ad. 1
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za
2011 rok przedstawił Dyrektor Andrzej Cupiał.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2011 rok
omówiła Główna księgowa Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej,
Hanna Muchla.
Głos zabierali:
- Edward Krzyczmonik zapytał czy jest szansa na większą liczbę specjalistów
w naszych ośrodkach.
- Dyrektor GZOZ w Poczesnej, Andrzej Cupiał wyjaśnił, że powodem braku
specjalistów jest mała liczba złożonych deklaracji, ponieważ między innymi to na jej
podstawie NFZ przydziela kontrakty. Poinformował, że po 2013 roku planowana jest
poradnia neurologiczna.
- Lidia Kaźmierczak zapytała ilu mamy pediatrów w naszych ośrodkach.
- Dyrektor GZOZ w Poczesnej, Andrzej Cupiał - dwóch w Ośrodku Zdrowia
w Poczesnej, jeden we Wrzosowej i jeden w Nieradzie.
- Ewa Synoradzka zapytała czy wiadomo już coś w sprawie parkingu przy OSP
w Poczesnej.
- Dyrektor GZOZ w Poczesnej, Andrzej Cupiał odpowiedział, że dwukrotnie
rozmawiał z przedstawicielami OSP w Poczesnej, jednak rozmowy te nie przyniosły
żadnego rezultatu.
- Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynął protest w tej sprawie od
mieszkańców, w związku z tym wystosował pismo do Zarządu OSP w Poczesnej
i czeka na odpowiedź. Podkreślił, że problem parkingu dotyczy mieszkańców całej
gminy, którzy korzystają z usług Ośrodka Zdrowia w Poczesnej.
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- Marian Kołodziej zapewnił, że porozmawia z Zarządem OSP w Poczesnej i zrobi
wszystko, aby ten problem rozwiązać.
Na tym dyskusje zakończono.
Ad. 2
Analizę stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy
przedstawił Komendant GZOSP RP w Poczesnej dh. Marian Kołodziej.
Głos zabierali:
- Tadeusz Bajdor zapytał w jaki sposób kontrolowana jest liczba wyjeżdżających do
akcji.
- Komendant GZOSP RP w Poczesnej dh. Marian Kołodziej odpowiedział, że
jednostki prowadzą rejestr, który przy każdym zdarzeniu zatwierdzany jest przez
dowódcę akcji z Państwowej Straży Pożarnej.
- Stanisław Minkina powiedział, że warto zastanowić się nad finansowaniem
jednostek na takich samych zasadach jak oświata czy kluby sportowe.
- Krystyna Wichniarek zapytała czy w innych gminach druhowie otrzymują
wynagrodzenie za udział w akcjach.
- Komendant GZOSP RP w Poczesnej dh. Marian Kołodziej odpowiedział, że tak jest
w całej Polsce, są tylko różnice w stawkach.
- Krystyna Wichniarek zapytała czy podczas akcji druhowie są ubezpieczeni.
- Komendant GZOSP RP w Poczesnej dh. Marian Kołodziej – tak.
Na tym dyskusje zakończono.
Ad. 3
W tym punkcie głos zabierali:
- Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie przygotowanych rozkładów
jazdy MPK na terenie gminy, poszukanie oszczędności i zwrotną informację w tym
temacie.
- Krystyna Wichniarek zwróciła uwagę, że z końcowych przystanków korzystają
mieszkańcy sąsiednich gmin. Zapytała czy jest możliwość wyegzekwowania od nich
części kosztów.
- Wójt Gminy odpowiedział, że gminy te dobrowolnie nie zapłacą, trudno jest w tym
przepadku egzekwować zwrot kosztów, brak jest w tym zakresie podstaw prawnych.
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- Przewodniczący Komisji Tadeusz Bajdor odczytał odpowiedzi Wójta Gminy na
wnioski z posiedzenia Komisji w dniu 22 marca 2012 roku, a także odczytał pisma,
które wpłynęły do komisji:
1. pismo Pierwszego Wicewojewody Śląskiego w sprawie pomocy w repatriacji.
Członkowie komisji nie wyrazili zgody na ww. pomoc.
2. pismo mieszkańców w sprawie PPHU „STAMAR”.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

Tadeusz Bajdor

