Нашата гледна точка 28.06.12
Написано от ivailo
Четвъртък, 28 Юни 2012 23:59

Пропуснати точки в проекта за Наредба за поддържане и опазване на чистотата и
управлението на отпадъците в община Видин спънаха гласуването на едно от
най-важните предложения на заседанието на Общинския съвет в сряда. Пет часа отне
на съветниците обсъждането на 15-те точки от дневния ред, по които политически
разногласия нямаше, но се оказа, че част от проектите са необмислени или в разрез с
нормативната уредбата. На съветниците бе предоставен проект за гласуване на
наредбата за чистота, в който ангажираните с подготовката служители от
администрацията бяха пропуснали общо 16 пункта. Заради пропуска, една от
най-важните точки от дневния ред остана за гласуване на следващо заседание.
Спор при обсъждането предизвика предложението на кмета за одобряване
структурата и числеността на персонала в направление „Здравни дейности” към
общината и по-конкретно щата на единствена в града детска ясла „Слънчев кът”.
Според наредбата, регламентираща числеността на персонала в заведения от този тип,
всяка яслена група , в детското заведение трябва да бъде обслужвана от по две
медицински сестри и две детегледачки. Т.е в структурата на общинското детско
заведение трябва да има осем медицински сестри и осем детегледачки, за да отговорят
на формираните четири яслени групи, а в предложението на кмета за гласуване бяха
посочени 7 медицински сестри и 3 детегледачки.
„За да се осъществи смяната в яслените групи, трябва да има равен брой медицински
сестри и детегледачки”- обявиха от ГЕРБ и предупредиха, че в противен случай се
извършва нарушение на наредбата, регламентираща работата на този тип детски
заведения. Разбира се, икономиите са важни, но по-важно е отношението към
собствените ни деца и дали изобщо управляващите във Видин искат да има деца и да
се полагат грижи за тях от страна на Общината. Въпреки, възраженията,
предложението на кмета за гласуване бе прието.
Впечатление правиха гласуванията на коалицията „БСП-СДС-РЗС-Преображение за
Видин” и единството при прокарването, дори и на недобре обоснованите кметски
предложения. Сплотено и отговорно съветниците закриха над 40 работни места в
„Здравни дейности”, въпреки опитите на групата на ГЕРБ да запазят поне онази част
от работните места, която по закон не би трябвало да бъде закрита.
радио гама
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