

P R O T O K Ó Ł Nr IV/03
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka,
odbytego w dniu 09 czerwca 2003 r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
W posiedzeniu udział wzięli:
·	członkowie Komisji: 
- 6 radnych – stałych członków Komisji 
nieobecny 1 Radny - Pan Robert Kalek
·	5 radnych – pracujących w Komisji społecznie 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto:
- Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Ryś
- Dyrektor ZOZ Kłobuck – Pan Andrzej Obersztyn 
- Kierownik Rewiru Dzielnicowych – Pan Adam Król
- Wójt Gminy – Pan Henryk Krawczyk 
- Skarbnik Gminy – Pani Maria Błaut
- Prezes ZO ZNP we Wręczycy Wielkiej – Pani Justyna Strzelczyk 
- Dyrektor GZE-A Oświaty we Wręczycy Wielkiej – Pan Zenon Kudła
Porządek dzienny posiedzenia:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. 
Przedstawienie dalszego porządku posiedzenia. 
Opieka zdrowotna na terenie gminy – opinie i wnioski. 
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w gminie (od początku 2003 roku). 
	Stanowisko Komisji Polityki Spo³ecznej w sprawie wniosku ZNP ZO we Wrźczycy Wielkiej dot. zwiźkszenia o ½ etatu administracji w powstaj¹cych od 01 wrzeœnia 2003 r. Zespo³ach Szkó³. 
	Sprawy różne. 
Ad.1.
Posiedzenie Komisji otworzył jej Przewodniczący – Pan Ryszard Francik, witając członków Komisji oraz zaproszonych Gości, po czym na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.
Ad.2.
Oznajmując, że porządek posiedzenia członkowie Komisji posiadają w swoich materiałach i nie ma potrzeby go odczytywać ponownie – Przewodniczący Komisji Pan Ryszrad Francik przystąpił do realizacji kolejnych punktów posiedzenia.
Ad.3.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie został zaproszony Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Pan Andrzej Obersztyn.
Po powitaniu Go, zwrócił się do członków Komisji o zadawanie Panu Dyrektorowi pytań lub wniosków w zakresie dot. opieki zdrowotnej na terenie gminy.
D y s k u s j a:
Wiceprzewodniczący RG - Z.Dworecki:
- prosiłbym o ostateczne wyjaśnienie sprawy dot. aparatu EKG w Truskolasach, ponieważ do tej pory słyszeliśmy dwie wersje:
- jedna taka, że został on tylko wypożyczony do Ośrodka Zdrowia w Truskolasach
·	druga przedstawiona przez poprzedniego Dyrektora - że aparat był na stanie Ośrodka w Truskolasach, a został jedynie zabrany do naprawy – czy coś w tej materii wiadomo? 
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Dyrektor ZOZ – A. Obersztyn:
- jeśli chodzi o aparat EKG, to sytuacja jest niejednoznaczna. W latach wcześniejszych i lepszych dla służby zdrowia tj. 70-tych, 80-tych, a także 90-tych, w poszczególnych gminach zakupywano - głównie przy udziale środków gminnych - różny drobny sprzęt medyczny, w tym również aparaty EKG do Wiejskich czy Gminnych Ośrodków Zdrowia. 
Na dzień dzisiejszy część Ośrodków ten sprzęt posiada, a część nie.
Aparat EKG, który był w zeszłym roku – z tego co się zorientowałem po interwencji do Ośrodka Zdrowia w Truskolasach przywieziony – był wypożyczony z Ośrodka z Wąsosza Górnego tj. gmina Popów. Aparat był tam jakiś czas i dr (…) wykonywał - z tego co wiem - badania w soboty.
Poinformuję jednak Państwa, że taki sprzęt i takie badanie w zasadzie nie wchodzi w zakres kompetencji i obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na marginesie powiem że rozumiem, iż są takie propozycje i oczywiście uzasadnione, ponieważ tak się składa, że dr Kozak ma II stopień specjalizacji jako kardiolog. Jednocześnie doktor przyjmuje jako ten specjalista w naszej Poradni Specjalistycznej w Kłobucku na ul.11 Listopada. Tam właśnie mamy kontrakt na porady specjalistyczne, i tam te porady są udzielane przez lekarzy specjalistów. Poradnia kardiologiczna która się tam mieści jest wyposażona w odpowiedni sprzęt, który umożliwia nam realizację tego kontraktu poprzez udzielanie świadczeń i porad specjalistycznych. Oprócz aparatu EKG znajduje się tam również sprzęt do badań wysiłkowych (bardziej miarodajne badanie), dzięki czemu można stosować odpowiednią diagnostykę i leczenie. 
Na potwierdzenie tego, że badanie EKG nie wchodzi w zakres kompetencji lekarza I kontaktu – tylko odbywa się w ramach specjalistycznych porad – jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 kwietnia (Dz.U.Nr 83) w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 
Znajdują się tam te badania, które lekarz I-go kontaktu powinien wypisać pacjentowi na podstawie wstępnego badania. W grupie badań diagnostycznych jest m.in. badanie elektrokardiograficzne (EKG w spoczynku). 
Rozporządzenie o którym mowa zmieniło wcześniejsze rozporządzenie na podstawie wejścia w życie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia. Kiedyś zakres badań, które lekarz I kontaktu mógł zlecać był dużo szerszy.
Odnosząc się ogólnie do funkcjonowania ochrony zdrowia – są to czasy oszczędne i w praktyce jest tak, że w skali kraju ochrona zdrowia od lat przeżywa różnego rodzaju problemy. Są szpitale, gdzie mają miesięczne limity leków, są szpitale gdzie dożywiają we własnym zakresie, niektórzy nie maja na ogrzewanie itd. Takie są realia. Nam to jeszcze nie grozi i będziemy robić wszystko aby utrzymać jakiś możliwie wysoki standard. Nie mniej jednak przy funkcjonowaniu ochrony zdrowia na poszczególnych etapach - w gminach, czy w powiecie - problemów ogólnych nie brakuje, podobnie jak w całej Polsce.
Wiceprzewodniczący RG – Z.Dworecki:
- czy w innych Ośrodkach Zdrowia na terenach wiejskich są aparaty EKG?
Dyrektor ZOZ:
- tak, są. W niektórych Ośrodkach są, gdyż były właśnie zakupione we wcześniejszych latach przy udziale gmin. Tyle że w praktyce, takie wiarygodne i miarodajne badanie można zrobić tylko przez lekarza specjalistę kardiologa w Poradni Specjalistycznej na sprzęcie który tam właśnie się znajduje.
W praktyce EKG można zrobić - ale jest to tylko zapis, który dotyczy odpowiedniej interpretacji, a lekarz I kontaktu w pewnym stopniu może się na tym znać, ale nie do końca, ponieważ nie jest specjalistą z tej dziedziny. W medycynie są różne specjalizacje i dziedziny dotyczące zdrowia, które są ściśle wyselekcjonowane. Jest kilkudziesięciu specjalistów od różnych części ciała i dolegliwości. 
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Wiceprzewodniczący RG – Z.Dworecki:
- nie drążyłbym tematu, gdyby nie fakt, że w Ośrodku Zdrowia w Truskolasach mamy lekarza kardiologa, który gdyby był w posiadaniu aparatu EKG mógłby: przebadać pacjenta, odczytać zapis, zanalizować itd. W ten sposób część pacjentów w Poradni Specjalistycznej w Kłobucku by się zmniejszyła. 
Poza tym pytanie wzięło się stąd, gdyż wiadomo było wszystkim, że aparat EKG był w Truskolasach, potem go zabrano i nie wiadomo do końca z jakiego powodu. Były w tej sprawie dwa listy z ZOZ różnej treści – jeden, że aparat był zabrany do naprawy, a drugi że był tylko wypożyczony. 
Pan Dyrektor mówi, że aparat był wypożyczony, więc na jakiej podstawie był zapis w jednym z listów, że aparat był przekazany do Ośrodka w Truskolasach, tylko został zabrany do naprawy i miał znów wrócić. 
Dyrektor ZOZ:
- rozumiem że taki zapis, że aparat miał powrócić był we wcześniejszym piśmie (nie kierowanym przeze mnie), ponieważ ja przedstawiłem w swym piśmie stan faktyczny. Zgodnie z ekonomią - każdy środek trwały od momentu zakupu aż do pełnej amortyzacji jest ujęty w ewidencji środków trwałych. Dla mnie sprawa jest jasna i przekazałem tak, jak wynikało to z dokumentacji. 
Wiceprzewodniczący RG – Z.Dworecki:
- reasumując, czy będzie nadzieja na pojawienie się aparatu EKG?
Dyrektor ZOZ:
- proponuję, żeby ewentualnie od Państwa Radnych wyszła jakaś inicjatywa o dofinansowaniu, czy współfinansowaniu – wówczas ZOZ na pewno, pomimo licznych trudności finansowych o których wcześniej wspomniano - pozytywnie odniesie się do tej sprawy. 
Perturbacje finansowe z którymi boryka się służba zdrowia związane są z tym, że środków np. w tym roku jest dużo mniej, a musimy zapewnić opiekę na poziomie lat ubiegłych. 
Wszyscy świadczeniodawcy w służbie zdrowia na poszczególne usługi są związani kontraktami, m.in. również na porady specjalistyczne. W związku z tym to nie jest do końca tak, że jeśli jakiś pacjent byłby obsłużony w jednej placówce, to odciążyłoby to inną, ponieważ mamy w ramach danej specjalistki limity porad w ciągu roku, które są ściśle określone w kontrakcie. Oczywiście liczba ta jest dużo mniejsza od potrzeb rzeczywistych, w związku z tym mamy znaczne przekroczenia. Dużo więcej przyjmujemy, niż nam płacą po określonej cenie. 
Np. mamy kontrakt na 1000 porad, a wykonujemy ich 2000 i za to już nikt nie płaci – dlatego to są dodatkowe koszty. 
Przewodniczący Komisji - R.Francik:
- jak Pan Dyrektor przewiduje, kiedy będzie przeprowadzony remont Ośrodka Zdrowia w Kalei? 
Dyrektor ZOZ:
- z tego co wiem, płytki zostały zakupione już prawie dwa lata temu. Zalecenia dotyczą praktycznie wszystkich placówek w mniejszym lub większym stopniu. Placówka w Kalei która była robiona w latach osiemdziesiątych faktycznie nie przystaje do obecnych przepisów i wymagań. Jednakże między czasie musimy robić Poradnię Dermatologiczną. Wyremontowana została Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc. Poza tym były również wykonywane inne prace jak np. wymiana pieców przed okresem grzewczym ponieważ były awarie i wiele innych drobnych remontów.
Wszystkie te czynniki spowodowały, że remont Ośrodka w Kalei, który planowany był w zeszłym roku przesunął się.
Przewodniczący Komisji - R.Francik:
·	czy jest Pan w stanie podać konkretny termin, czy nie? 
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Dyrektor ZOZ:
- uważam, że częściowo w tym roku uda się to zrealizować
Radny - M.Prubant:
- prosiłbym Pana Dyrektora o zdementowanie lub też potwierdzenie pogłoski, że część terenu wokoło Ośrodka została podzielona i wyselekcjonowano tereny do sprzedaży przez ZOZ – czy to jest prawda?
Dyrektor ZOZ:
- nie jesteśmy jako ZOZ właścicielem tych obiektów, w których prowadzimy świadczenia w skali Powiatu. Właścicielem z ramienia Skarbu Państwa jest Starostwo Powiatowe. Jesteśmy tylko użytkownikami, ponosimy koszty eksploatacji. Jeżeli były jakieś ruchy odnośnie Kalei - to ja nie wiem. 
Radny - M.Prubant:
- chciałbym przedstawić stanowisko mieszkańców w tej sprawie. Mianowicie na coś takiego mieszkańcy Kalei, czy ewentualnie Szarlejki się nie zgodzą 
Dyrektor ZOZ:
- należałoby zwrócić się z tą sprawą do Starostwa, ponieważ ZOZ nie jest w tej sprawie kompetentny
Radny- M.Prubant:
- rozumiem to, nie mniej jednak chciałbym, aby było o tym wiadomo wszem i wobec.
Drugie pytanie, które niejednokrotnie jest podnoszone na zebraniach wiejskich, mianowicie chodzi o odpłatność za wykonywanie zastrzyków przez pielęgniarkę środowiskową, czy inną. Wiem, że jeżeli jest zlecenie nieodpłatne - to pielęgniarka jest zobligowana do zrobienia zastrzyku w Ośrodku Zdrowia. Natomiast jak sprawa wygląda, jeśli pielęgniarka musi dojechać do obłożnie chorego i wykonać zastrzyk w miejscu jego zamieszkania ? , czy za to przysługuje odpłatność ?, jak sprawa ta wygląda na terenie Powiatu?
Dyrektor ZOZ:
- żadna odpłatność nie jest wprowadzona obligatoryjnie. Nic mi o tym nie wiadomo. Są prowadzone wszelkie porady w ramach opieki medycznej, skoro zastrzyki są zapisane przez lekarza, to pielęgniarka musi je wykonywać.
Jeśli pacjent nie może osobiście przyjść do Ośrodka, to już jest sprawa pielęgniarki środowiskowej. Są wizyty patronażowe i w środowisku jest do tego celu samochód, który jeździ po terenie gminy. Dlatego nie widzę tu żadnego problemu. 
Radny - M.Prubant:
- chodzi o to, jak ja mam odpowiedzieć mieszkańcom?, czyli mam rozumieć że nieodpłatnie i pielęgniarka jest do tego zobligowana aby zrobić zastrzyk u chorego?
Radny - B.Kubat:
- wszędzie płacą. Jeśli jest np. Ośrodek Zdrowia w Truskolasach, a rejon przykładowo Kuleje - nawet się nie dziwię, że taka pielęgniarka wykonuje zastrzyk u chorego odpłatnie, ponieważ musi przecież dojechać te 5-6 km. Nie wiem, czy ma aż taki duży dodatek na te cele, lub czy lekarz może ją zmusić do nieodpłatnego wykonania zastrzyku. Każdy da ok.10 zł i to jest normalne. 
Wójt Gminy – H.Krawczyk:
- wiem że wszędzie tak jest, że jeśli przyjdzie się do Ośrodka, to robią zastrzyk za darmo, natomiast jeśli pielęgniarka przychodzi do domu – to trzeba zapłacić.
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Radny - M.Prubant:
- ja to rozumiem, chciałbym jednak wiedzieć jak to wygląda od strony prawnej, abym wiedział jak odpowiedzieć na to pytanie mieszkańcom
Dyrektor ZOZ:
- nie ma takiego przepisu że trzeba płacić, natomiast jest fundacja “Nasze Zdrowie”, i są tzw. cegiełki – polega to na dobrowolności wpłat. Cegiełka ta służy później jako dokument rozliczeniowy. Z tych wpłat pielęgniarki kupują sobie jakiś drobny sprzęt, czy materiały biurowe do Ośrodka itp.
Przewodniczący RG - A.Ryś:
- logicznie na to patrząc Pan Prubant ma tutaj rację, bo jeśli ktoś jest obłożnie chory i nie może dojechać ?, a może on nawet nie ma czym zapłacić za wykonanie tego zastrzyku? 
Radny - M.Prubant:
- właśnie chodzi głównie o takie przypadki 
Dyrektor ZOZ:
- problem finansowy dotyka zapewne wszystkie Ośrodki i wszystkie rejony. Żeby go rozwiązać najprościej byłoby dać pielęgniarkom i lekarzom (za wizyty domowe) jakieś dodatki. Ile by to jednak kosztowało w skali ZOZ-u ? Nie jest nas stać żeby sobie podnieść nagle koszty funkcjonowania w sytuacji, gdy generalnie tych pieniędzy jest mniej. 
Radny - Z.Łosik:
- chciałbym powrócić do sprawy aparatu EKG, ponieważ jest to trochę skomplikowane - ten aparat za Dyrektora (…)był przydzielony do Ośrodka, był tam ok.tygodnia, potem ZOZ go zabrał. To, co Pan Dyrektor teraz mówił, że aparat był wypożyczony – to dopiero działo się później, kiedy dr (…) robił badania, to wypożyczył aparat następny, drugi. Ale wcześniej ten aparat EKG był i ZOZ go zabrał. 
Nie mam w tej chwili dokumentów, ale jeśli będzie taka potrzeba możemy tą sprawę wyjaśnić do końca. Jednak nie o to chodzi – chodzi o to, że ten aparat powinien być w Ośrodku w Truskolasach ze względu na specjalistę – dr(…). Było wiele zgonów na terenie Ośrodka w wyniku zawału, ponieważ zanim ktokolwiek dojechał - było już za późno.
Druga sprawa – czy ZOZ dysponuje Poradnią Urologiczną?
Dyrektor ZOZ:
- nie posiadamy Poradni Urologicznej i Gastrologicznej. Wiąże się to z kadrami i nakładami.
Specjalistów urologów jest bardzo mało i brakuje ich w ogóle na rynku. W dużych miastach czekają po pół roku na takich specjalistów, a sprzęt którym powinien on dysponować kosztuje 150-200 tys.zł. Natomiast jeśli chodzi o Poradnię Gastrologiczną, to gastroskop z oprzyrządowaniem kosztuje od 80 - 120 tys.zł. 
Poza tym niskie gaże nie zachęcają specjalistów do podjęcia pracy w Przchodniach.
Radny - Z.Łosik:
- z wypowiedzi Pana Dyrektora wynika, że planuje generalnie niemoc jeśli chodzi o ZOZ. Zastanawiam się, jaki jest sens ciągnięcia tego wszystkiego w tej sytuacji.
Dyrektor ZOZ:
- jeszcze nigdy ZOZ nie miał takich środków, żeby na inwestycje przeznaczać ileś tysięcy złotych w ciągu roku. Ostatnio w 2001 roku były kupione 2 aparaty USG dla Szpitali w Kłobucku i Krzepicach. Kosztowały blisko po 125 tys.zł. - raazem 250 tys.zł. Starostwo dało 100 tys.zł. Gminy dały w sumie 95tys.zł. Resztę – 55 tys.zł dołożył ZOZ
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Radny - Z.Łosik:
- jeśli dalej będzie taka sytuacja, to pacjenci zamiast do Kłobucka będą jeździli do Częstochowy, bo jeśli się jedzie do specjalisty do Częstochowy, to pomimo, że trzeba jechać dosyć wcześnie – w ciągu miesiąca można załatwić badanie USG. Natomiast słyszałem, że w Kłobucku niektórzy pacjenci musieli na to badanie czekać kilka miesięcy 
Dyrektor ZOZ:
- nie słyszałam o takich przypadkach
Przewodniczący Komisji - R.Francik:
- Panie Dyrektorze, dbajcie o Wiejskie Ośrodki, bo Wam pacjenci uciekną. Taka sytuacja jest już w Kalei, bardzo dużo osób przepisało się do Częstochowy
Dyrektor ZOZ:
- jest problem takich Ośrodków, które są przy dużych miastach, jak np. w Kalei, ponieważ mieszkańcy pracując w mieście – przepisują się tam do Przychodni
Przewodniczący Komisji - R.Francik:
- nawet nie pracując – również przechodzą, całymi rodzinami się przepisują. Znam kilka takich rodzin, które odeszły razem z dziećmi 
W związku z zakończeniem dyskusji na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Francik podziękował Dyrektorowi ZOZ za przybycie na posiedzenie. 
Członkowie Komisji w podsumowaniu dyskusji orzekli, że sytuacja w opiece zdrowotnej na terenie gminy nie jest dobra, w związku z tym jeśli zamiast się poprawiać - będzie coraz gorzej, to trzeba się będzie zastanowić nad dalszą działalnością placówek.
Ad.4.
Informację na temat stanu bezpieczeństwa w gminie Wręczyca Wielka od początku 2003 roku przedstawił Kierownik Rewiru Dzielnicowych – Pan Adam Król.
(Informacja stanowi załącznik do protokołu)
D y s k u s j a:
Radny - Z.Łosik:
- które miejscowości gminy są najbardziej zagrożone przestępczością?, gdzie są największe problemy i najwięcej interwencji? 
Kierownik Rewiru - A.Król:
- taką miejscowością na pierwszym miejscu, wiodącą zdecydowany prym - są Truskolasy
Radny- B.Kubat:
- na pewno wiąże się to z dyskoteką “VIVA” oraz z “Gazdówką”
Kierownik Rewiru - A.Król:
- jeśli chodzi o dyskoteki np. w sobotę, to łącznie “VIVA” i “Gazdówka” liczy sobie ponad 2 000 uczestników. Należy tu jednak zaznaczyć, że w sprawozdawczym okresie 5 m-cy br. było w związku z tym zaledwie kilka interwencji. Nie dochodzi tam nawet do jakichś poważniejszych zdarzeń drogowych pomimo tylu samochodów, które tam się poruszają w tym czasie. Dlatego też jeśli chodzi o samą dyskotekę “VIVA” – to jest minimalne zagrożenie. 
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Będziemy nasilać kontrole na wykroczenia związane z art. 43 – dotyczy to właścicieli sklepów gdzie jest wydawane piwo. Jeśli nie ma zgody Sanepid-u – każdy pijący piwo przed sklepem popełnia przestępstwo zgodnie z art.43, ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
Przewodniczący Komisji – Pan Ryszard Francik podziękował Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych za zreferowanie informacji o sytuacji nt. stanu bezpieczeństwa w gminie Wręczyca Wielka.
Ad.5.
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynź³o pismo ze Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego – Zarz¹du Oddzia³u we Wrźczycy Wielkiej w sprawie zwiźkszenia o ½ etatu administracji w powstaj¹cych od 01 wrzeœnia 2003 r. Zespo³ach Szkó³, po czym odczyta³ jego treœę. 
Następnie poprosił Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty – Pana Zenona Kudłę o przedstawienie swojego poglądu w zakresie przedmiotowej sprawy. 
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekon.Adm.Oświaty – Zenon Kudła:
- zarówno liczba etatów obsługi, jak i wiele innych rzeczy związanych z bieżącą działalnością szkoły – są planowane na rok szkolny, uzależnione od sytuacji finansowej oświaty i załatwiane są na bieżąco.
W chwili obecnej są 3 problemy jeśli chodzi o oświatę:
- kwestia podwyżki dla pracowników administracji i obsługi (od dłuższego czasu pracownicy ci nie mieli podwyżki)
- problem odzieży ochronnej, z którym Związki zwróciły się do Pana Wójta ( zalegamy również za odzież od dłuższego czasu)
- problem zwiększenia etatów administracji i obsługi 
W związku z istniejącą sytuacja finansową – wszystkich problemów jednocześnie rozwiązać się nie da, w związku z czym uważam, że należy zachować jakieś priorytety.
Jeśli chodzi o odzież ochronną – Pan Wójt w odpowiedzi na pismo Związków zobowiązał się że sprawa ta zostanie załatwiona na przełomie września i października. Dopiero wtedy będziemy wiedzieli jaki środkami dysponujemy do końca roku.
Podobnie również dobrze byłoby, aby od 01 września wprowadzić podwyżkę dla administracji i obsługi. Biorąc pod uwagę wskaźniki - powinna to być podwyżka rzędu 4-5%. 
Najlepiej byłoby to wprowadzić od września – dlatego, że szkoły pracują latami szkolnymi, a nie latami budżetowymi.
Uważam, że wymienione sprawy byłyby w tej chwili najpilniejsze do załatwienia.
Ponieważ jest mowa o etatach administracji, chciałbym powrócić do tej kwestii. Wydaje mi się, że należałoby tutaj wspomnieć o tym, że szkoły żyją z subwencji i wskaźniki subwencji ministerialnej są takie, że na 1 oddział w szkole powinien przypadać 1,6 nauczyciela i 0,370 pracownika obsługi. Gdybyśmy wzięli proporcjonalnie – to powinno być ok.5 razy więcej nauczycieli niż pracowników obsługi.
W gminie wygląda to w ten sposób, że w tej chwili etatów nauczycielskich szkołach podstawowych i gimnazjach mamy 175, natomiast etatów administracji i obsługi 63,5. Czyli wynika z tego, że nauczycieli jest 3 razy więcej niż obsługi, a to oznacza że wskaźnik ministerialny nie jest zachowany.
Jeśli chodzi o szkoły, które stały się szkołami stowarzyszeniowymi - w przypadku szkoły np. 3 klasowej – przedtem była zatrudniona sprzątaczka i palacz, a w tej chwili sprzątaczka dostaje trochę więcej i również pali.
Gdybyśmy mieli również porównać z innymi placówkami, przytoczę inny przykład – będąc oglądać salę gimnastyczną w jednej ze szkół z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Panem Drążkiem – w szkole tej jest 1 oddział przedszkolny, 6 oddziałów szkoły podstawowej, 3 oddziały gimnazjum (razem 10 oddziałów). 
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Na te 10 oddziałów wypada 2 dni pracy sekretarki, która przyjeżdża i załatwia wszystkie sprawy administracyjne oraz wszystkie sprawy kadrowe (pełna obsługa kadrowa).
Gdybyśmy wzięli na zasadzie analogii – to jeśli u nas szkoła ma 21 oddziałów, to powinien być 1 etat sekretarki. 
Jak Państwo pamiętają wszystkie działania, jakie były prowadzone od listopada ub. roku przy okazji zmiany struktury organizacyjnej - to cały czas uważałem, że 1 etat administracyjny jest wystarczający i dający gwarancję bieżącej obsługi szkoły, ponieważ w naszej gminie szkoły nie prowadzą kadr i nie prowadzą obsługi finansowej.
Inny przykład – w szkole w Częstochowie, która liczy 18 oddziałów i prowadzi pełną obsługę kadrową i pełną księgowość jest 2,5 etatu administracji. Więc biorąc przez analogię – nie licząc kadr i finansów – okazuje się, że etatów tych za dużo też nie mają.
Przykro mi, ale nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem Związków, że tworzy się etaty administracji kosztem sprzątaczek, ponieważ każdy z dyrektorów szkół dostał limit etatów i w obrębie tego limitu obraca się - jak mu się tylko podoba.
Jeśli uważa, że bardziej potrzebne są 2 referentki, a jedna sprzątaczka – to jest jego decyzja. Dlatego uważam stawiany zarzut, że w jakiś sposób wymuszamy tworzenie jednego kosztem drugiego (administracja kosztem obsługi) za niesłuszny, ponieważ w mojej opinii i ocenie oraz na podstawie przytoczonych przykładów – jeśli chodzi o obsługę, nasze szkoły krzywdzone na pewno nie są. 
Przewodniczący Komisji - R.Francik poprosił o zabranie głosu i wyrażenie swej opinii w tej sprawie wnioskodawczynię, Panią Justynę Strzelczyk - Prezesa Oddziału ZNP.
Prezes Oddziału ZNP- Justyna Strzelczyk:
- kiedy przy zmianach organizacyjnych pytałam się Pana Przewodniczącego Rady, miałam zapewnienie, że nikt pracy nie straci – jednak okazuje się, że tak. Pan Dyrektor Kudła informował, że będą możliwe przesunięcia – i faktycznie są możliwe, ale czy nie odbywa się to kosztem sprzątaczek, którym zwiększa się zakres obowiązków?
W samej szkole w Truskolasach kiedyœ by³o 10 sprz¹taczek, a w tej chwili zosta³o tylko 5, poniewaæ szósta jest przesuniźta na ½ etatu na administrację. W związku z tym uważam, że się zmniejsza liczba etatów obsługi, a obowiązków przybywa, ponieważ przybyło pomieszczeń oraz zwiększyła się liczba dzieci. 
Sprzątaczka zarabia miesięcznie na pełnym etacie 631,54 zł . Chodzi tylko 1,5 etatu w całej gminie – uważam że nie jest to jakaś wielka prośba, bo absolutnie nie żądanie i tak też sformułowane jest pismo. 
Dyrektor GZE-A Oświaty – Z.Kudła:
- mówiąc o przesunięciach wydaje mi się, że kwestia, czy ktoś będzie pracował jako referent, jako intendent, czy jako sprzątaczka – to gmina nie może decydować jakie stanowisko dyrektor przyzna.
Następna sprawa – jeśli posługujemy się danymi, to miałbym prośbę, aby mówiąc o wynagrodzeniach poinformować, że jest to kwota netto, ponieważ w chwili obecnej najniższe wynagrodzenie wynosi 800 zł.
Prezes Oddziału ZNP –Justyna Strzelczyk:
- podana kwota wynagrodzenia sprzątaczki – to netto
Dyrektor GZE-A Oświaty:
·	jeśli posługujemy się przykładami finansów, to chciałbym podkreślić również, że nauczyciel stażysta z wyższym wykształceniem przychodzący do szkoły dostaje na rękę ok.700 zł. 
Więc wydaje mi się że zestawienie - nauczyciel, który ma pełną odpowiedzialność za wyniki uczniów, za bezpieczeństwo dzieci, za wyniki pracy szkoły – to jego wynagrodzenie jest bardzo niskie. Więc jeśli mówimy o wynagrodzeniach – to porównujmy wszystkich, a nie tylko mówimy o jednym stanowisku. 
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Prezes Oddziału ZNP – Justyna Strzelczyk:
- w Truskolasach nie ma nauczycieli, którzy mieliby roczny staż pracy, ale 20-letni. Zasadnicza pensja wynosi 766 zł – to są dane z ostatniej listy płac
Dyrektor GZE-A Oświaty:
- ja tego nie neguję, tylko podaję przykłady
Radny - J.Młynek:
- Pan Dyrektor podał wskaźniki ministerialne na 1 Oddział – 1,6 nauczyciela i 0,370 obsługi, natomiast na gminie podał nam etatowo. Czy Pan Dyrektor ma przeliczone jak wychodzą te etaty wskaźnikowo jeśli chodzi o całą naszą gminę? (względem oddziałów) 
Dyrektor GZE-A Oświaty:
- jeśli chodzi o całą gminę – na 100 oddziałów przypada 63,5 etatu administracji i obsługi
Radny - J.Młynek:
- czyli można przyjąć że na 1 oddział przypada 0,63 etatu ?, 
Dyrektor GZE-A Oświaty:
- tak przypada
Radny - M.Prubant:
- jeśli chodzi o zwiększenie etatów – zgoda, ale skąd my na to weźmiemy pieniędzy, skoro budżet już na ten rok został uchwalony. Poza tym, z tego co pan Dyrektor mówił proponuje podwyżkę dla administracji i obsługi od 1 września.
Rada Gminy uchwaliła budżet dla Oświaty, natomiast co do zatrudniania czy zwiększania etatów obsługi, czy innych – prawnie nie mamy nic do powiedzenia z tego względu, że osobami kompetentnymi do tych spraw są dyrektorzy szkół. 
Dlatego uważam, że kierowana do nas prośba w sprawie zwiększenia etatów nie jest zasadna, my ewentualnie możemy pomarzyć w przyszłorocznym budżecie aby przewidzieć środki finansowe dla dodatkowych etatów, natomiast w tej chwili to jest nie możliwe.
Radny - Z.Łosik:
- pismo jest sformułowane “o zwiększenie etatów’’ – ale przecież te etaty w tej chwili są, bo w szkołach te etaty były. W każdej szkole - w podstawówce i w gimnazjum były etaty administracji. Dopiero teraz, po zmianie na Zespoły – zmienia się całą strukturę. Więc to nie jest tak, że zwiększenie etatów. Powstawały Zespoły – i robimy oszczędności. Np. Wręczyca miała 2 etaty administracji, Truskolasy i Węglowice też miały po 2 etaty, tj. razem 6 etatów. Natomiast w tej chwili mamy 3 etaty, czyli jak powstały Zespoły zmniejszyliśmy o 3 etaty, a więc o to chyba chodzi. Ja rozumiem Dyrektora Kudłę, że “z pustego i Salomon nie naleje” , ale gwoli ścisłości – wydaje mi się, że my tutaj cały czas oszczędzamy – nie zwiększamy, tylko oszczędzamy i to jest cała sprawa.
Radny - J.Młynek:
- ja bym powiedział, że jesteśmy rozrzutni według wskaźników
Radny - Z..Łosik:
- ze wskaźnikami ministerialnymi to jest tak jak z podatkami
Radny J.Młynek:
- ale według wskaźników dostajemy pieniądze
Dyrektor GZE-A Oświaty:
·	w tej chwili Ministerstwo nie bardzo popularyzuje wskaźniki, bo stwierdza, że jeśli gminę stać to może dać. 
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Przypominam sobie problem hali sportowej kiedy była oddawana – hala, która ma 1507 m2 dostała 2 etaty sprzątaczki.
Jeżeli posługiwałem się przykładami administracji w szkołach – to chciałem przedstawić, że to założenie o którym była mowa, że 1 etat administracyjny na czynności związane z bieżącą obsługą szkoły – moim zdaniem popartym przykładami – powinien wystarczyć. 
Jeśli teraz dyrektor uznaje, że odchodzi sprzątaczka na emeryturę (bo takie są fakty) i zamiast przesunąć kogoś na to stanowisko, zostawia 2 etaty administracji – to taka jest jej wola.
Przykro mi, ale nie widzę możliwości żeby bez przerwy dokładać. To o czym mówił Radny Młynek, że jeśli trzymalibyśmy się trochę tych wskaźników ministerialnych – to można powiedzieć że my i tak mamy dużo. 
Jeśli np. w szkole w Borowem jest w tej chwili 7 oddziałów, natomiast są 2 etaty obsługi – to proszę zwrócić uwagę, że na 1 pracownika przypada 3,5 oddziału. 
W związku z tym 1 pracownik obsługi w Borowem ma do sprzątnięcia 300m2, natomiast dla przykładu w szkole w Kalei ma 136m2.
Żeby nie zaciemniać obrazu – nie brałem pod uwagę stanowisk palaczy, bo zdaję sobie sprawę, że Truskolasy mają zatrudnionych 4 palaczy, natomiast Węglowice 1, Wręczyca ani jednego.
Radny - Z.Łosik:
- panie dyrektorze, proszę powiedzieć do końca dlaczego w Truskolasach jest 4 palaczy, a w Węglowcach np.1 – bo jest inny sposób ogrzewania
Dyrektor GZE-A Oświaty:
- w Węglowcach jest jeden palacz, który pali w Domu Nauczyciela, natomiast w Truskolasach jest 3 na szkołę i 1 na Dom Nauczyciela
Prezes Oddziału ZNP-Justyna Strzelczyk:
- w Truskolasach jest taka kotłownia, w której trzeba palić węglem, a nie olejem i tu nie ma żadnego porównania
Dyrektor GZE-A Oświaty:
- i dlatego też - żeby był jakiś przejrzysty obraz palacze nie byli brani po uwagę przy obliczaniu etatów 
Radny - J.Młynek:
- wydaje mi się, że tak jak powiedział Radny Prubant – w tej chwili jesteśmy po budżecie, poza tym jak będziemy dokładać na administrację, to co z inwestycjami, remontami? 
Co jest ważniejsze – przeciekający dach, sypiące się okna, czy administracja? Jeśli wyjdziemy z tego założenia, to administrację będziemy rozbudowywać, a dzieci będą siedzieć pod parasolami.
Nie jesteśmy przeciwni, ale chodzi o to że nie mamy pieniędzy, dlatego moim zdaniem trzeba wybrać “mniejsze zło.”
Prezes Oddziału ZNP – J.Strzelczyk:
- te etaty były ujęte na ten rok w budżecie – do końca czerwca są
Dyrektor GZE-A Oświaty:
- chciałbym zapytać może z innej strony – wtedy kiedy tworzone były Zespoły, wtedy kiedy była taka ożywiona dyskusja – uzasadniałem , że pewne rzeczy trzeba zrobić w jedną, inne – w drugą stronę.
Czemu np. nie rozliczyć dokładnie – Zespół Szkół w Truskolasach liczy 25 oddziałów – więc tenże Zespół zgodnie z ramowym statutem powinien mieć 1 dyrektora i 1zastępcę.
Jeśli chce się mieć 2 zastępców – powinno się mieć 36 oddziałów (na 12 oddziałów jest 1 dyrektor, na następne 12 oddziałów jest zastępca). Czemu wtedy ktoś nie stwierdził, żeby zostawić sprzątaczki, zostawić sekretarki, a zabrać 1 dyrektora. Po prostu takiego stwierdzenia być nie mogło – bo byłoby to bez sensu. Dlatego uważam, że tutaj jest dobra wola gminy i podejmujemy decyzje zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
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Kiedy były wnioski o etaty pedagogów – czemu wtedy ktoś nie powiedział żeby zostawić sprzątaczkę, czy sekretarkę – a zrezygnować z pedagoga. Niestety nie da się zaspokoić wszystkich dążeń i uważam, że sensowne jest 2 zastępców dyrektora. Potrzebny jest na pewno pedagog - i takie etaty zostały zatwierdzone, ale ponieważ nie ma pieniędzy, w związku z tym te etaty zaczną działać od 01 stycznia 2004 roku. 
Każdy dyrektor w arkuszu organizacyjnym ma taką decyzję zapisaną. 
Czemu również nie widzieć wszystkich tych dobrych rzeczy, które gmina robi więcej niż powinna.
Wiceprzewodniczący RG – Z.Dworecki:
- o ile pamiętam Zespół miał tworzyć dyrektor naczelny i 2 zastępców. Oczywiste było, że będzie wtedy tylko 1 sekretarka. Wszyscy o tym wiedzieli. Po to się tworzyło dodatkowy etat administracyjny w kierunku dyrektorów – żeby Zespół miał 1 dyrektora naczelnego i 2 zastępców, ale z 1 sekretarką - i to jest ten brakujący etat. Ale brakujący tylko w cudzysłowiu. Trzeba jasno powiedzieć, że ten tzw. oszczędnościowy etat poszedł na stanowisko dyrektora.
Jeśli teraz dyrektor naczelny chce mieć dodatkową sekretarkę – musi sobie wygospodarować w ramach własnej obsługi i administracji. 
Prezes Oddziału ZNP-J.Strzelczyk:
- jaki tu jest etat oszczędnościowy, skoro przedtem był dyrektor naczelny szkoły podstawowej, dyrektor gimnazjum i 1 wicedyrektor. Teraz jest 1 dyrektor i 2 wicedyrektorów.
Poza tym Pan dyrektor powiedział, że na 12 oddziałów jest 1 dyrektor, na następnych 12 – jest wicedyrektor, no więc już przy 24 wzwyż – chyba jest też wicedyrektor
Dyrektor GZE-A Oświaty:
- nie jestem matematykiem, ale liczyłbym w ten sposób, że na 12 oddziałów jest 1 dyrektor + 12 tj. 24 - zastępca + 12 tj.36 – drugi zastępca.
Radny - Z.Łosik:
- nie chciałbym, aby zostało odebrane, że toczymy tutaj jakąś wojnę – proszę się nie dziwić Zarządowi Związku, bo przecież w tym Związku są nie tylko nauczyciele, ale także sprzątaczki i administracja, i skoro jest Przewodnicząca – to do niej zgłaszane są pewne sprawy, z którymi musi występować. Taka jest rola Związków, że musi reprezentować interesy pracowników, tyle tylko, że realia są takie a nie inne.
Dyrektor GZE-A Oświaty:
- ja zobowiązany byłem przedstawić właśnie te realia 
Radny - .Młynek:
- miałbym taką propozycję, aby nie głosować w dniu dzisiejszym stanowiska Komisji Polityki Społecznej w tej sprawie. Wkrótce odbędzie się Komisja Budżetowa – zobaczymy jakie będzie jej stanowisko i wtedy przegłosujemy na najbliższej sesji. 
Przewodniczący Komisji – R.Francik:
- zgadzam się w zupełności z taką propozycją
Prezes Oddziału ZNP-J.Strzelczyk:
- liczę na Państwa przychylność, ponieważ jest takie bezrobocie – a odnoszę wrażenie że Państwo się z tym problemem nie stykają
Przewodniczący RG-A.Ryś:
- nie zgadzam się z tym, ponieważ sam jestem bezrobotny 
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Prezes Oddziału ZNP- J.Strzelczyk:
- więc tym bardziej powinien Pan rozumieć sytuację ludzi bezrobotnych
Przewodniczący RG-A.Ryś:
- trzeba również rozumieć tą drugą stronę 
Prezes Oddziału ZNP-J.Strzelczyk:
- ja właśnie pracuję, i rozumiem tą drugą stronę która może stracić pracę 
W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Francik przystąpił do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.6.
S p r a w y r ó ż n e 
1/ Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Wójt Gminy poinformował, że najbliższa sesja planowana jest między 7-11 lipca br.oraz że na 5 lipca ma być przygotowany program ochrony środowiska, który chcielibyśmy zatwierdzić koniecznie na tej sesji. Jest on p ściśle związany z budową oczyszczalni ścieków, a będąc w jego posiadaniu można czynić jakieś starania o pozyskanie środków na inwestycję. 
Po omówieniu projektów uchwał, które Państwo Radni dzisiaj otrzymali oraz po ich omówieniu na Komisji Budżetowej w dniu 24 czerwca br. – z zawiadomieniem o sesji wysłane zostały by tylko te projekty uchwał, które jeszcze nie zostały sporządzone, ponieważ termin sesji jest jeszcze dość odległy.
O przedstawienie pierwszego projektu uchwały Wójt Gminy poprosił Dyrektora GZE-A Oświaty – Pana Zenona Kudłę.
·	projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
Dyrektor GZE-A Oświaty –Z.Kudła:
·	szkoła jest taką instytucją, gdzie nauczyciele pracują w bardzo zróżnicowanym wymiarze godzin. Np. nauczyciel biblioteki pracuje 30 godzin zegarowych tygodniowo, nauczyciel świetlicy – 26 godzin zegarowych tygodniowo, nauczyciel przedmiotu – 18 godzin 45-minutowych tygodniowo. W przedszkolach nauczyciele, którzy uczą dzieci 6-letnie mają wymiar 22 godziny obowiązkowe, a nauczyciele którzy uczą dzieci 5- letnie i młodsze mają 25 godzin. W związku z sytuacją demograficzną jest taka kwestia, że w oddziałach przedszkolnych np. Klepaczka, Piła, Golce, Borowe – są dzieci od 3-6 lat – i teraz podpisując arkusz organizacyjny nie wiadomo, ile nauczycielowi przypisać godzin do pensum – czy 22, czy 25. 
Ponieważ sytuacja ta była niejasna, zwróciłem się z pismem do Kuratorium Oświaty w Katowicach, żeby wyjaśnili – jeśli np. jest 3 sześciolatków, , a 15 dzieci młodszych – czy nauczyciel ma mieć 22 godziny obowiązkowe, czy 25. Kuratorium odpowiedziało, że decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego, czyli do Państwa Radnych.
Dyrektor Gminnego Zespołu odczytał projekt uchwały (załącznik do protokołu)
Dyrektor poinformował o zmianach jakie w świetle proponowanej uchwały zajda zmiany względem nauczyciela:
·	jeśli w zerówce musi być tygodniowo 25 godzin – to jeśli nauczyciel teraz ma 22 godziny – to 3 godziny są dla niego godzinami ponadwymiarowymi, czyli płatnymi dodatkowo. 
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Natomiast jeśli jego etat będzie musiał zgodnie z projektem uchwały wynosić 25 godzin – to godzin ponadwymiarowych miał nie będzie.
Nie chodzi tutaj o oszczędności, ale o uregulowanie tej sprawy, żeby podpisując arkusz organizacyjny wiedzieć ile który nauczyciel ma mieć godzin i dlaczego, ponieważ do dzisiaj sprawa ta była do końca nie jasna. 
Radny - Z.Łosik:
·	jak to się ma do dnia dzisiejszego, czy zajdą jakieś duże zmiany? 
Dyrektor GZE-A Oświaty:
·	zmiany nie będą zbyt wielkie, bo np. w nowym roku szkolnym w Golcach będzie 20 dzieci, z tego tylko 4 sześciolatków, młodszych dzieci jest tam zdecydowana większość i nauczyciel będzie miał liczone 25 godzin. 
Oddział w Pile – planowane jest 22 dzieci, z tego sześciolatków – 6.
Oddział w Jeziorze – 14 dzieci – sześciolatków będzie 5, ale np.
Oddział w Borowem – 16 dzieci – z tego 13 sześcioletnich
Oddział w Grodzisku - 16 dzieci – z tego 10 sześciolatków 
Tak więc zależy od miejscowości. Rozmawiałem z częścią dyrektorek przedszkoli – uznały że jest to bardzo czytelne. 
Dyrektor poinformował ponadto, że aby podjąć taką uchwałę – muszą ją zaopiniować Związki Zawodowe – pismo takie zostało wystosowane 16 maja, do dzisiaj odpowiedzi z ZNP nie było. Natomiast “Solidarność” zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Ma się jeszcze wypowiedzieć w tym temacie Delegatura, dając swoją opinię. 
Wiceprzewodniczący RG –Z.Dworecki:
·	mogę stwierdzić, że jest to tylko porządkowanie bieżących spraw. Wiele gmin uporało się z tym już wcześniej. Chodzi o to, aby była jasna sytuacja w tym temacie. Wiadomo, że indywidualnie ktoś straci, ktoś zyska, ale globalnie nie będzie z tego oszczędności – bo to jest kwestia przesunięć, że jeśli ktoś będzie miał grupę młodszą – to przejdzie na 25 godzin, natomiast ktoś z grupą starszą będzie miał 22 godziny. Generalnie uchwała ta uporządkuje sprawę w dokumentach. 
Kolejne projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy – Pan Henryk Krawczyk:
- projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej we Wręczycy Wielkiej - 
dot. działki położonej we Wręczycy Wielkiej przy ul.Mickiewicza jadąc w stronę Kłobucka, ozn.nr 631/1 o pow. 0,3061 ha 
- projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod budowę boiska sportowego w Pile Drugiej -
dot. działek pod boiskiem w Pile Drugiej. Po rozmowach z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa jest szansa, że otrzymamy ten grunt nieodpłatnie. Chodzi o uregulowanie prawa własności, aby kiedyś nam tego nie odebrano, zwłaszcza jeśli poniesiemy nakłady na boisko
- projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Długim Kącie -
dot. nieruchomości niezabudowanej ozn.nr działki 464/7 o pow.0,0874 ha, znajdującej się przy byłej szkole w Długim Kącie
- projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach w drodze przetargu ustnego nieograniczonego -
dot. działki nr 1106/5 o pow.0,3058 ha (po …)
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- projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szarlejka -
nazwy i przebieg ulic odzwierciedla załącznik graficzny do projektu uchwały –7 ulic
- projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piła Druga -
nazwy i przebieg ulic odzwierciedla załącznik graficzny do projektu uchwały – 6 ulic
Wójt Gminy poinformował również, że oprócz w/wym. projektów uchwał będzie jeszcze przygotowany projekt uchwały zatwierdzającej program ochrony środowiska, który przygotowywany jest przez Politechnikę Częstochowską.
W związku z koniecznością opracowania tegoż programu sołtysi chodzili i spisywali w poszczególnych miejscowościach pewne dane np. dotyczące pokrycia dachowego czy koszy na śmieci.
Dodatkowo na sesji będzie informacja dot. zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniem - w związku z dotacją celową, jaką otrzymalismy na organizację Referendum. 
Ponadto w sprawach różnych Radni zgłosili następujące wnioski:
Radny - J.Młynek zwrócił się z wnioskiem w sprawie naprawy-wyprostowania drogowskazu we Wręczycy Wielkiej na ul.Śląskiej (przy remizie OSP)
Radny - B.Kubat poinformował że po ostatniej dyskotece został wyrwany znak informacyjny “Truskolasy” stojący przy dyskotece “VIVA” 
Wiceprzewodniczący RG-Z.Dworecki zwrócił się z prośbą:
- o poprawienie oświetlenia na ul.Kopernika w Truskolasach gdyż jest bardzo ciemno, a brak pobocza stwarza ogromne niebezpieczeństwo, zwłaszcza przy zwiększonym ruchu podczas dyskotek 
- o przycięcie rozrośniętych gałęzi drzew przy Ośrodku Zdrowia w Truskolasach i wymianę bardzo słabych lamp
Radny - B.Kubat poinformował, że podobna sytuacja jest od dyskoteki ”VIVA” w kierunku mostu
Wójt Gminy przyjął powyższe wnioski, informując jednocześnie o kłopotach i zawiłej sytuacji związanej z oświetleniem ulicznym.
Radny - K.Palutek poinformował, że otrzymuje sygnały od mieszkańców Bieżenia ul.Ogrodowej, że samochody od strony Puszczewa jadą bardzo szybko, a zabudowania znajdują się blisko drogi. Stwarza to duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla wybiegających na ulicę dzieci.
Wójt Gminy stwierdził, że każdy kierowca powinien respektować przepis, że w terenie zabudowanym jest ograniczenie prędkości. 
Dyrektor GZE-A Oświaty nawiązując do planowanego na Komisję Budżetową tematu dot. komputeryzacji m.in. placówek oświatowych na terenie gminy zasygnalizował, że jeśli chodzi o Internet - to szkoły posługują się modemami. Część szkół ma odrębne numery do pracowni, a część szkół posiadająca komputery nie ma odrębnych numerów. W związku z tym z Internetu korzystać nie może np. Borowe, czy Kuleje. 
Pojawiła się jednak oferta od P.(…), który zakłada Internet na zasadzie dostępu radiowego. Ma to wyglądać na tej zasadzie, że na budynkach szkół nieodpłatnie zostałyby umieszczone przekaźniki. W zamian za to szkoły miałyby bezpłatny dostęp do Internetu przez całą dobę. Taka oferta byłaby dla szkół korzystna, ponieważ w tej chwili jeśli chodzi o Wręczycę są opłacane dwa abonamenty (podobnie w Węglowicach) i pomimo że jest 600 impulsów za darmo, to szkoły i tak korzystają więcej i przekraczają limity, natomiast gdyby oferta byłaby konkretna, to wtedy moglibyśmy zrezygnować z tych abonamentów i mielibyśmy nieograniczony, bardzo szybki dostęp do Internetu.
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Z tym, że w pierwszej kolejności dotyczyłoby to tych miejscowości, w których abonentów byłoby dosyć dużo. Na Komisji Budżetowej sprawa ta zostanie omówiona szerzej.
Radny- M.Prubant zwrócił się do Wójta Gminy z problemem dotyczącym braku wody w Kalei od 3 tygodni – w każdą sobotę. 
Radny stwierdził, że problem ten istnieje już od 3 lat i należy go załatwić czym prędzej, ponieważ mieszkańcy nie będą płacili za wodę i mieli by rację, gdyż przy problemach z wodą w pewnym momencie jest tłoczone zamiast wody - powietrze, a liczniki w tym czasie normalnie pracują. 
Przewodniczący Komisji - R.Francik poinformował, że w Szarlejce jest podobna sytuacja.
Wójt Gminy oznajmił, że nie jest to nowy temat, gdyż już od 3 lat istnieje i zawsze ze względów finansowych nie zostaje załatwiony. 1 pompa kosztuje ok.30 tys.zł. Rozwiązałoby to problem ul.Dębiecznej w Truskolasach i Kalei, natomiast nie rozwiązałoby sprawy w Nowej Szarlejce.
W tym ostatnim przypadku będziemy musieli brać wodę z Częstochowy. Musi być na to wykonany projekt i stosowne uzgodnienia. Sprawa ta może pociągnąć się jeszcze ok. miesiąca. 
Natomiast jeśli chodzi o Kalej i Truskolasy – trzeba kupić pompki, które podwyższą ciśnienie wody i powinny problem rozwiązać. 
Wójt poinformował, że w tym roku jedną taką pompkę powinno udać się założyć. 
Wiceprzewodniczący RG - W.Drążek zwrócił się z pytaniem, czy linia 154 z Częstochowy nie mogłaby być przedłużona do Długiego Kąta – 2, 3 kursy. Z takim wnioskiem wystąpiła Rada Sołecka.
W odpowiedzi na powyższe Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy zostały już poczynione wszystkie uzgodnienia jeśli chodzi o rozkłady jazdy i w tej chwili nie będzie już takiej możliwości. Można ewentualnie pomyśleć o tym w przyszłym roku. 
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za przybycie, zamykając posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Protokołowała: Przewodniczący Komisji
/U.Rokosa/ /Ryszard Francik/




