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1.

W dn.
w Wodzisławiu
Wodzisławiu Śląskim
Zarządu Śląskiego
W
dn. 5
5 lipca
lipca 2019
2019 r.
r. w
Śląskim odbyło
odbyło się
się posiedzenie
posiedzenie Zarządu
Śląskiego
Związku Gmin
Powiatów. W
W posiedzeniu
tym uczestniczył
uczestniczył p.
Bednarek, Prezes
Prezes Zarządu
Zarządu
Związku
Gmin iiPowiatów.
posiedzeniu tym
p. Tomasz
Tomasz Bednarek,
Wojewódzkiego Funduszu
Funduszu Ochrony
Wodnej w
w Katowicach,
Katowicach, który
Wojewódzkiego
Ochrony Środowiska
Środowiska ii Gospodarki
Gospodarki Wodnej
który
przedstawił
zmiany w
w sposobie realizacji programu Czyste Powietrze.
Powietrze.
planowane zmiany
przedstawił planowane
W trakcie
trakcie dyskusji
tym kwestiom
Zarządu zgłosili
uwagi do
W
dyskusji poświęconej
poświęconej tym
kwestiom członkowie
członkowie Zarządu
zgłosili swoje
swoje uwagi
do
programu.
Postulaty te
te dotyczyły
usprawnienia dystrybucji
w jego
jego ramach
ułatwienia
programu. Postulaty
dotyczyły usprawnienia
dystrybucji środków
środków w
ramach oraz
oraz ułatwienia
procedury
także warunków
warunków udziału
udziału samorządów
procedury aplikacyjnej
aplikacyjnej dla
dla mieszkańców,
mieszkańców, a
a także
samorządów lokalnych
lokalnych
w procesie
weryfikacji wniosków
wniosków w
w programie.
Podkreślono również
w
procesie weryfikacji
programie. Podkreślono
również konieczność
konieczność podwyższenia
podwyższenia
aktualnie
tak aby
był bardziej
bardziej atrakcyjny
aktualnie obowiązujących
obowiązujących kryteriów
kryteriów dochodowych,
dochodowych, tak
aby program
program był
atrakcyjny
ii dostępny
mieszkańców.
Samorządowcy
przekazanie
wyżej
przekazanie
wyżej
dostępny dla
dla ogółu
ogółu
mieszkańców.
Samorządowcy zaproponowali
zaproponowali
wymienionego zadania
jednoczesnym transferem
transferem
wymienionego
zadania związanego
związanego z
Z obsługą
obsługą programu
programu gminom,
gminom, z
Z jednoczesnym
środków
ten cel.
Zarząd zasugerował
też alternatywne
środków na
na ten
cel. Zarząd
zasugerował też
alternatywne dla
dla powyższego
powyższego rozwiązanie,
rozwiązanie, czyli
czyli
realizowanie
tego zadania
jak do
tej pory
wojewódzkich funduszy
realizowanie tego
zadania -- jak
do tej
pory -- na
na poziomie
poziomie wojewódzkich
funduszy ochrony
ochrony
środowiska
wodnej, ale
wsparciu gmin
środowiska ii gospodarki
gospodarki wodnej,
ale przy
przy wsparciu
gmin z
Z zagwarantowaniem
zagwarantowaniem adekwatnego
adekwatnego
finansowania
tych zadań.
finansowania tych
zadań.

2.

Zarząd
Zarząd

Związku
Związku

zwrócił
uwagę na
zróżnicowanej
wysokości
wysokości
zwrócił również
również uwagę
na problem
problem
zróżnicowanej
wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnianych
wynagrodzeń
zatrudnianych w
w domach pomocy społecznej (DPS)
(DPS) oraz
oraz tych,
tych, które
które
są
w szpitalach,
wynika zZ różnic
w ich
w świetle
są zatrudnione
zatrudnione w
szpitalach, co
co wynika
różnic w
ich statusie
statusie w
Świetle obowiązujących
obowiązujących
przepisów
prawa.
Aktualnie
pielęgniarki
pracujące
w
DPS-ach
nie
podlegają
finansowaniu
NFZ ii
przepisów prawa. Aktualnie pielęgniarki pracujące w DPS-ach nie podlegają finansowaniu z
z NFZ
w związku
w
związku z
z tym
tym nie
nie zostały
zostały objęte
objęte podwyżkami
podwyżkami przyznanymi
przyznanymi pielęgniarkom
pielęgniarkom pracującym
pracuj ącym w
w ramach
ramach
kontraktu
NFZ. Gorsze
w domach
braki personelu
kontraktu z
Z NFZ.
Gorsze zarobki
zarobki w
domach pomocy
pomocy społecznej
społecznej powodują
powodują braki
personelu
pielęgniarskiego,
pielęgniarskiego,
który
który
w takich
takich miejscach
jest równie
jak w
Zarząd podjął
w
miejscach jest
równie niezbędny
niezbędny jak
w szpitalach.
szpitalach. Zarząd
podjął decyzję
decyzję o
o kontynuowaniu
kontynuowaniu
dyskusji
w tym zakresie
wrześniowego posiedzenia.
dyskusji wtym
zakresie podczas
podczas wrześniowego
posiedzenia.

3.

Omówiono
także potrzebę
jednoznacznych przepisów,
Omówiono także
potrzebę m.in.
min. wypracowania
wypracowania jednoznacznych
przepisów, które
które
wskazywałyby podmioty
zwierzętom oraz
wskazywałyby
podmioty odpowiedzialne
odpowiedzialne za
za udzielanie
udzielanie pomocy
pomocy rannym
rannym dzikim
dzikim zwierzętom
oraz
sposób
takim zwierzętom.
sposób finansowania
finansowania zapewnienia
zapewnienia opieki
opieki takim
zwierzętom. Gminy
Gminy co
co roku
roku przyjmują
przyjmują program
program
opieki
opieki nad
nad zwierzętami
zwierzętami bezdomnymi
bezdomnymi oraz
oraz zapobiegania
zapobiegania bezdomności
bezdomności zwierząt,
zwierząt, który
który między
między
innymi
innymi zobowiązuje
zobowiązuje samorządy
samorządy lokalne
lokalne do
do zapewnienia
zapewnienia całodobowej
całodobowej opieki
opieki weterynaryjnej
weterynaryjnej w
w
przypadkach
przypadkach zdarzeń
zdarzeń drogowych
drogowych z
Z udziałem
udziałem zwierząt.
zwierząt. Jednak
Jednak obowiązek
obowiązek ten
ten w
w przepisach
przepisach został
został
ogólnikowo
wskazany ii przykładowo
tylko zwierząt
ogólnikowo wskazany
przykładowo nie
nie precyzuje
precyzuje czy
czy powyższa
powyższa opieka
opieka dotyczy
dotyczy tylko
zwierząt
bezdomnych, czy
dzikich.
zwierząt dzikich.
również zwierząt
czy również
bezdomnych,

