Rada Miejska w Brzesku
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Protokół nr 1/2020
1 Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2020
Obrady rozpoczęto 15 stycznia 2020 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 14.00 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Ewa Chmielarz-Żwawa
2. Maria Kucia
3. Adam Kwaśniak
4. Karol Mróz
5. Adrian Zaleśny
GOŚCIE OBECNI NA POSIEDZENIU KOMISJI;
1.
2.
3.
4.
5.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
Dyrektor Józef Cierniak
Dyrektor Bogdan Dobranowski
Dyrektor Renata Pacura
Pan Z.S – Przewodniczący ZOZOZZRM przy SP ZOZ w Brzesku

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła przewodnicząca Komisji Radna Maria Kucia –która
powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Przewodnicząca obrad stwierdziła prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią
załącznik do protokołu.
Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Radna Maria Kucia przedstawiła proponowany porządek
posiedzenia komisji. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia
komisji?. Radna zaproponowała by dokonać zmiany w porządku obrad komisji tj. by pkt.7
stanowił pkt.4 porządku posiedzenia komisji – porządek posiedzenia ze zmianą został przyjęty
jednogłośnie - załącznik do protokołu.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia
odbytego w dniu 11 grudnia 2019 r.
Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.
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Ad. 4. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.


Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku zapoznała
się z pismem Przewodniczącego ZOZOZZRM przy SP ZOZ w Brzesku dot.
przekształcenia Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku z zespołów
trzyosobowych w dwuosobowe oraz wysłuchała wypowiedzi wnioskodawcy pisma .

Głos zabrał zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Z.S. Przewodniczący ZOZOZZRM
przy SP ZOZ w Brzesku - ratownik medyczny. Pan Z.S. ustosunkowując się do treści
złożonego pisma przedstawił komisji problem jaki się pojawił w ostatnim czasie tj.
zmniejszenia przez Dyrekcję brzeskiego szpitala od 1 stycznia br. obsady kartek z 3 osób do
2 osób. Z takimi rozwiązaniami nie zgadzają się ratownicy medyczni karetek „P” – przedstawił
uzasadnienie braku tej zgody oraz jakie negocjacje w tej sprawie zostały do chwili obecnej
przeprowadzone z Panem Dyrektorem szpitala. Poinformował, że w chwili obecnej jest taka
liczba ratowników medycznych , że nie można tych zmian argumentować brakami kadrowymi.
W budżecie państwa są zabezpieczone środki finansowe na finansowanie ratownictwa
medycznego i nie można na tych zadaniach oszczędzać. Zarobki kierowców karetek są bardzo
niskie w granicach najniższego wynagrodzenia krajowego. Zwrócił uwagę , że całe kształcenie
zespołów ratownictwa opiera się na kształceniu zespołów 3-4 osobowych. Planowane jest aby
w terminie do końca miesiąca marca weszła w życie ustawa określająca iż zespoły ratownicze
winny być 3 osobowe. Poproszono Dyrekcję szpitala o wydłużenie czasu wprowadzenia
2 osobowych zespołów ratowniczych do końca miesiąca marca i w chwili obecnej funkcjonuje
jeden zespół 3 osobowy i dwa zespoły dwu osobowe. Pan Z.S zwrócił się w imieniu ratowników
medycznych z apelem by powstrzymać się od podjęcia przez szpital ostatecznych decyzji w
tym temacie. Przedstawił ponadto uzasadnienie dlaczego utrzymanie zespołów 3 osobowych
jest ze względów bezpieczeństwa najbardziej pożądane. Merytorycznie również jest
uzasadnione, że obsada karetki winna być 3 osobowa, przedstawił jak obecnie funkcjonują
zespoły karetek do końca miesiąca marca br.
Pytania członków komisji do omówionego wniosku :
Przewodnicząca Maria Kucia stwierdziła, że po analizie złożonego do komisji pisma oraz
wysłuchaniu wypowiedzi przedstawiciela uważa iż należy wystąpić do Pana Dyrektora SP ZOZ
w Brzesku z wnioskiem, a zarazem prośbą, by do końca miesiąca marca br. zespoły
ratownictwa medycznego funkcjonowały nadal w zespołach 3 osobowych. Radna
zaproponowała treść wniosku komisji.
Radny Adam Kwaśniak – zgodził się iż należy podjąć wniosek, ale wpierw należałoby
wysłuchać wyjaśnienia drugiej strony- Pana Dyrektora szpitala. Należy zaprosić pana
dyrektora na posiedzenie komisji i wysłuchać go.
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W dyskusji stwierdzono:
Radny Adrian Zaleśny stwierdził, że jakiekolwiek argumenty by były podawane,
utworzenie 2 osobowych zespołów ratowniczych jest niewyobrażalne. Żadna reorganizacja
nie przemawia za tym by takie rozwiązania wprowadzić.
Radny Adam Kwaśniak przypomniał, że w czasie kiedy Dyrektor szpitala składał
sprawozdanie Radzie Miejskiej z jego działalności to mówił wówczas, że dużym problemem
jest brak ratowników medycznych. Należy bezwzględnie wysłuchać argumentacji drugiej
strony sporu.
Radna Maria Kucia uzasadniła dlaczego stoi na stanowisku by podjąć wniosek którego treść
odczytała wcześniej.
Komisja ustaliła, że na kolejne posiedzenie komisji zostanie zaproszony Pan Dyrektor SP ZOZ
w Brzesku by mógł również odnieść się do pisma Przewodniczącego ZOZOZZRM przy SP
ZOZ w Brzesku dot. przekształcenia Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku
z zespołów trzyosobowych w dwuosobowe.
Po dyskusji wniosek komisji:
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku wyraża swoje
zaniepokojenie i troskę o dobro pacjentów w związku z przekształceniem Zespołów
Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku z zespołów trzyosobowych w dwuosobowe.
Ratownicy medyczni przed rozpoczęciem pracy przechodzą szereg szkoleń, a cały tryb
kształcenia do tej pory opierał się na zespołach trzyosobowych. Ratownicy są doskonale
przeszkoleni w działaniu trzyosobowym, a praktyka pokazuje, że członkowie takich zespołów
dobrze się uzupełniają i współpracują. Wielu pacjentów w chwili udzielania pomocy jest
w szoku i zachowują się nieracjonalnie. Częste są przypadki pacjentów agresywnych, nierzadko
pod wpływem alkoholu lub innych używek a nawet narkotyków. Udzielanie pomocy takim
osobom jest bardzo trudne, a w przypadku zespołów dwuosobowych, może być nawet
niebezpieczne dla samych ratowników. Podobnie jest z transportowaniem pacjenta.
W ostatnich dniach, jak wynika z doniesień prasowych, w okolicach Świdnicy, doszło do
wypadnięcia pacjenta z karetki i, w konsekwencji zaistniałego wypadku, śmierci pacjenta.
W skład zespołu tamtej karetki wchodziły dwie osoby.
Wiele ofiar wypadków, pożarów czy ataków agresji udaje się uratować tylko dzięki właściwie i
sprawnie udzielonej, przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, pomocy. Efekt ekonomiczny jest
ważną sprawą w działalności medycznej, jednak uważamy, że ratowanie ludzkiego życia
i zdrowia jest sprawą najważniejszą. Głosowano 3 za, 1 przeciw, 1 osoba nie głosowała.
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Komisja zaopiniowała projekty uchwał oraz odniosła się do treści pism i wniosków
skierowanych do komisji w sprawach:



Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 grudnia 2019 roku Nr
376/2019. Szczegółowe wyjaśnienia do pisma przedstawili komisji Radny Karol Mróz
Radny Adam Kwaśniak oraz Dyrektor Renata Pacura.



Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Zamiaru przekształcenia Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Brzesku poprzez zmianę siedziby – głosowano jednogłośnie –
projekt uchwały omówił szczegółowo Dyrektor Józef Cierniak.



Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach
wchodzącej w skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – omówił szczegółowo
Dyrektor Józef Cierniak. Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały – głosowano 3 za, 2 wstrzymujące;



Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasentów i stawek
prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości i pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt. Głosowano 4 za, 1 radny nie
głosował. Projekt uchwały szczegółowo omówiła Zastępca dyrektora Pani Marzena Zacher.



Projekty uchwał w sprawach :
1) Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków - głosowano jednogłośnie
2) Przyjęcie od Zarządu Dróg Powiatowych zadania publicznego zarządzania droga
powiatową – głosowano jednogłośnie

szczegółowo omówił Dyrektor Bogdan Dobranowski


Projekty uchwał w sprawach:

1) Zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie Centrum
Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania jej Statutu – głosowano 3 za, 2 przeciw
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2) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi
Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę – głosowano jednogłośnie
szczegółowo omówił Radny Karol Mróz - członek Komisji Oświaty Kultury i Sportu RM
w Brzesku , który przybliżył komisji informacje i wyjaśnienia jakie uzyskała komisja od Pana
Dyrektora J. Cierniaka na posiedzeniu komisji odbytym w dniu 15 stycznia br.


Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przekazania pisma do
rozpatrzenia według właściwości.

Ad. 5. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zapoznano się z informacjami na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
organizowanego przez MOPS, MOK, BOSiR, PiMBP , Wydział EKiS.
Ad. 6. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych na rok
bieżący.
Komisja zapoznała się z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz festynów
organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.
Ad.7. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2020 rok.
Komisja przyjęła plan pracy komisji na rok 2020- stanowi załącznik.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia komisji Przewodnicząca komisji Maria Kucia
podziękowała wszystkim za udział w komisji, dyskusję i zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku
(-)Maria Kucia

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska Biuro Rady Miejskiej

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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