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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

VII sesja Rady
Powiatu
Sposób prywatyzacji obiektów
publicznych, bĊdących w posiadaniu
powiatu, korzystnie rozstrzygniĊte
przetargi, a takĪe sytuacja na rynku
pracy w naszym powiecie – to dominujące tematy ostatniej sesji Rady
Powiatu. Niemaáo mówiono równieĪ o
sáuĪbie zdrowia, z tym Īe poruszanie
tej tematyki jest juĪ sesyjną tradycją.
ZBYT KORZYSTNE
PRZETARGI
Okazuje siĊ, Īe przetargi rozstrzygniĊte po znacznie niĪszych cenach od tych wynikających z kosztorysu, mogą stanowiü nie lada problem
dla wáadz powiatu. Niby naleĪaáoby
siĊ cieszyü, bo przecieĪ dziĊki temu
inwestycja bĊdzie kosztowaü mniej niĪ
przewidywano, ale zawsze teĪ istnieje obawa, Īe tak korzystna propozycja jest efektem nadmiernej oszczĊdnoĞci na materiaáach i robotnikach.
- Zawsze trzeba zachowaü zdrowy
rozsądek – przekonywaá L. Janicki,
táumacząc radnym, skąd wziĊáy siĊ
tak raĪąco duĪe ceny wywoáawcze.
- JeĪeli kosztorys pewnej inwestycji wynosiá 3,6mln zá, a po przetargu
wyszáo 2,4mln zá, to coĞ jest nie tak
– mówiá K. Obsadny. W trakcie interpelacji przedstawiá caáą „litaniĊ”
róĪnych problemów. Podając za przykáad dramatyczny przypadek pomyáki lekarskiej, opisany w poprzednim
numerze „CzO”, pytaá,czy poĞpiech,
czy teĪ bylejakoĞü staáy siĊ powodem
tak chybionej diagnozy lekarskiej.
Stwierdziá, Īe takie przypadki szkodzą opinii o szpitalu, są teĪ policzkiem dla dobrze leczących lekarzy,
„bo nie moĪna wszystkich wrzucaü do
jednego worka”. Radny zauwaĪyá, Īe
moĪe sprawa zostaáaby wyjaĞniona
i nie przyniosáa záej opinii szpitalowi,
gdyby dyrektor zechciaá rozmawiaü z

redaktorem „Czasu”. JuĪ póĨniej, w
odpowiedziach starosty usáyszeliĞmy,
Īe dyrektor bĊdzie musiaá wyjaĞniü
na áamach „CzO” caáe zajĞcie. Inne
pytanie Obsadnego dotyczyáo zasad
zatrudniania w szkoáach emerytów.
Radny zaciekawiá teĪ wszystkich anonimem, który miaá opisywaü jednego
z czáonków Rady. Nie mówiąc, o kogo
chodzi, przekazaá list przewodniczącej i staroĞcie. Na koniec zaĞ poinformowaá zebranych o powstaniu klubu
radnych opozycji o nazwie „Razem
dla Powiatu”. Obsadny zostaá jego
przewodniczącym, a oprócz niego w
skáad klubu weszli: M. Gorzelanna,
A. Majewska-Kupidura, S. Oﬁerski, T,
Pelc. WáaĞnie jeden z nich, S. Oﬁerski, pytaá o wycenĊ budynku po szkole
rolniczej i o „wáaĞciciela” ul. Dworcowej w Grabowie. Na pewno nie naleĪy
ona do powiatu, bowiem nie jest on
jeszcze wáaĞcicielem linii kolejowej
– wyjaĞniaá starosta. Interpelacje na
piĞmie, dotyczące naprawy dróg w
gminie Czajków, przedstawiá radny J.
KĊdzia.
WZROST BEZROBOCIA
Sytuacja na ostrzeszowskim

rynku pracy to zawsze interesujący i
waĪny temat. Na sesji zabieraáa w tej
sprawie gáos Ewa Rycerska – z-ca
dyrektora PUP. Sytuacja jest trudna,
bo teĪ bezrobocie na naszym terenie
roĞnie, a Ğrodków coraz mniej. Na koniec 2010r. osób pozostających bez
pracy odnotowano 2234 (9,9%), Temat wywoáaá spore oĪywienie wĞród
radnych. Gáos w sprawie zabierali: M.
Gorzelanna, S. Oﬁerski, Z. Szmaj i
starosta L. Janicki – najbardziej oburzeni duĪym ograniczeniem Ğrodków
na aktywne formy zwalczania bezrobocie. Szerzej na temat sytuacji na
rynku pracy w 2010r. piszemy w oddzielnym artykule.
JEST BEZPIECZNIE, LECZ
PRZESTČPCZOģý ROģNIE
Byáa to sesja sprawozdaĔ, bowiem podsumowanie dziaáaĔ prowadzonych w 2010r. przedstawili takĪe
komendant ostrzeszowskiej policji
má. inspektor Dariusz Bieniek i z-ca
komendanta PSP w Ostrzeszowie
– Janusz Guzenda (w minionych tygodniach prezentowaliĞmy statystykĊ
podsumowującą dokonania straĪy
w 2010r.). ZaĞ z analizy stanu bezpieczeĔstwa, przedstawionej przez
komendanta policji wynika, Īe powiat
nasz naleĪy do bezpieczniejszych w
województwie, mając jedynie 1,24%
udziaáu we wszczĊtych dochodzeniach. W 2010r. wszczĊto 981 postĊpowaĔ przygotowawczych (w 2009 –
933). IloĞü stwierdzonych przestĊpstw
równieĪ wzrosáa (o
9) i wyniosáa 1201.
Sukcesem jest ich
duĪa
wykrywalnoĞü – na poziomie
84,4%. Biorąc pod
uwagĊ poszczególne kategorie przestĊpstw, przestĊpczoĞü w powiecie
ostr zeszowskim
przedstawiaáa siĊ
nastĊpująco:
- rozboje i wymuszenia – 10 (w
2009 – 15) – wy-

Mikstat

PRZERWANA SESJA
V sesja Rady Gminy Mikstat rozpoczĊáa siĊ od powitania nowej pani
soátys wsi Przedborów oraz przewodniczącego samorządu mieszkaĔców
miasta Mikstat. Witając nowych, nie
zapomniano o poĪegnaniu ustĊpujących z tych funkcji, a w podziĊkowaniu
za peánienie tych spoáecznych funkcji
wrĊczono im dyplomy i ilustrowane atlasy Ğwiata.

Starostwo poszão po bandzie
Pierwszym tematem, który wywoáaá dyskusje radnych, byáo sprawozdanie burmistrza Jacka Ibrona z
prac w okresie miĊdzysesyjnym. Byá
to temat negatywnej opinii Gminnej
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie projektu miejskiego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrĊbie geodezyjnym Mikstat,
w szczególnoĞci tyczącym szeĞciu
dziaáek naleĪących do ﬁrmy AMI. Jak
mówiá burmistrz, po przeanalizowaniu
zapisów i wysáuchaniu wyjaĞnieĔ projektanta komisja uznaáa, iĪ w przedstawionym planie pominiĊto chociaĪby
sprawĊ terenu na obszarze chronionego krajobrazu, Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska. Ponadto
w planie jest wiele niespójnoĞci i wzajemnych wykluczeĔ. Zdaniem komisji,
gdyby przyjĊto zaáoĪenia projektanta
i dopuszczono by do 20-metrowej wy-

sokoĞci zabudowy wielokondygnacyjnej na terenach naleĪących do ﬁrmy
AMI, zatracono by walory chronionego
krajobrazu Mikstatu. W toku dyskusji
zebrani dowiedzieli siĊ, Īe mimo iĪ
obowiązujący plan zagospodarowania
przestrzennego dopuszczaá budowĊ
budynków do wysokoĞci 10m, to ﬁrma AMI, nie wiadomo na jakiej podstawie, w czerwcu 2007r. dostaáa od
starostwa pozwolenie na
budowĊ magazynu mroĨnego o wysokoĞci 19,5m,
a rok póĨniej juĪ dziaáaá.
Radny Krzysztof Rainer
skomentowaá to bardzo
dobitnie: „Starostwo naruszyáo miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, wydając taką
decyzjĊ, (…) starostwo
poszáo po bandzie, prawo
nie istnieje”.
Tutaj naleĪy zadaü
pytanie, czy plany zagospodarowania są po to, aby móc trzymaü w ryzach tylko maluczkich. Pewnie tak, skoro starostwo hasa sobie po
przepisach jak zając na polu kapusty,
nadgryzając co lepszą gáówkĊ.
Jak nie kijem go to paãĈ
- PrzyjemnoĞci siĊ skoĔczyáy
- tymi sáowy burmistrz rozpocząá uzasadnianie projektu uchwaáy dotyczącej
likwidacji Zakáad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.
LikwidacjĊ wymusiáa nowa, wprowadzająca zmiany ustawa o ﬁnansach
publicznych, która ogranicza moĪliwoĞci samoﬁnansowania zakáadu.
Burmistrz przekonywaá, Īe w Ğwietle
nowych przepisów nie ma uzasadnienia funkcjonowanie zakáadu w takiej
formie prawnej. Zakáad jest nierentowny, generujący rocznie ok. 300tys.
strat, które pokrywa zyskami z opáat za
wodĊ. SáabiuteĔka ﬁrma, niemająca

odpowiedniego parku maszynowego
ani moĪliwoĞci przerobowych, nie jest
w stanie konkurowaü w przetargach
z wyspecjalizowanymi zakáadami, a
bez przetargu zleceĔ otrzymywaü nie
moĪe.
- Uzasadnione jest - mówiá burmistrz, aby przeksztaácając ﬁrmĊ
wcháonąü ją w struktury urzĊdu gminy,
czĊĞciowo likwidując koszty administracyjne i nierentowne stanowiska
pracy. Radni 2 lutego br., uchwalając
budĪet i wieloletnią prognozĊ ﬁnansową, wstĊpnie juĪ zaakceptowali wáączenie zakáadu w struktury gminy, bo
zakáadaá to przedstawiony projekt budĪetu. Teraz odpowiednią uchwaáą naleĪaáo tylko zatwierdziü tamten plan.
Otwierając dyskusjĊ, przewodniczący Jerzy Noweta bardziej niĪ na
ﬁnansowym, skupiá siĊ na aspekcie
spoáecznym i typowo ludzkim. Chodziáo mu o utratĊ miejsc pracy, bo, jak wyliczaá, z 16 pracowników pracĊ moĪe
straciü oĞmiu. Innego zdania byá burmistrz i kierownik zakáadu Jerzy Juja.
Do dyskusji wáączyá siĊ radny K. Rainer
i ostatecznie ustalono, Īe pracĊ moĪe
straciü nie wiĊcej niĪ piĊü, z których
kilku i tak zamierzaáo ją zmieniü, a są
i tacy, którzy mogą uzyskaü Ğwiadczenia emerytalne lub przedemerytalne.
Radny Sáawomir Kmiecik na samym początku dyskusji wnioskowaá,
aby od razu przejĞü do gáosowania,
gdyĪ nie ma sensu nad tym dyskutowaü. Zabrzmiaáo to tak, jakby miaá juĪ
wszystko zaplanowane i dogadane.
Dyskusja jednak siĊ odbyáa, a w jej
toku okazaáo siĊ, Īe radny S. Kmiecik,
wystĊpując przeciwko likwidacji zakáadu, broni swojego i radnego S. Báaszczyka miejsca pracy. JeĞliby zakáad
przeszedá pod zarząd gminy, to radni
musieliby zrezygnowaü z pracy lub
peánienia funkcji radnego, a to im nie
odpowiadaáo.
Burmistrz, kierownik zakáadu i

krywalnoĞü 100%
- bójki i pobicia – 16 (w 2009 – 8)
– wykrywalnoĞü 100%
- kradzieĪe z wáamaniami – 68 (w
2009 – 57) – wykrywalnoĞü 42,5%
- kradzieĪe cudzej rzeczy – 158 (w
2009 – 149) – wykrywalnoĞü 48,8%
- kradzieĪe samochodów – 12 (w
2009 – 11) – wykrywalnoĞü 50%
- uszkodzenie mienia – 49 (w
2009 – 37) – wykrywalnoĞü 51,0%
- uszkodzenia ciaáa – 9 (w 2009
– 20) – wykrywalnoĞü 100%
Wzrost przestĊpstw w wiĊkszoĞci
kategorii zaniepokoiá radnych, ale ich
wykrywalnoĞü takĪe okazaáa siĊ lepsza. Do statystyki ukazującej dziaáania KPP w Ostrzeszowie powrócimy
w jednym z nastĊpnych numerów
„CzO”.
Zamierzenia w zakresie promocji
powiatu w 2011r. przedstawiáa Ludmiáa CieĞlarczyk – kierownik Wydziaáu
Promocji w Starostwie Powiatowym.
NA KREDYT
W trakcie VII sesji Rady Powiatu podjĊto takĪe kilka uchwaá. Dokonano m.in. zmian w budĪecie na
2011r. i ustalono wysokoĞü Ğrodków
PFRON-u, przypadających na realizacjĊ okreĞlonych zadaĔ. Niestety,
Ğrodki te dramatycznie maleją, tak Īe
nawet najbardziej podstawowe potrzeby osób niepeánosprawnych nie
mogą byü zaspokojone. Radni podjĊli
równieĪ uchwaáĊ o zaciągniĊciu przez
powiat kredytu dáugoterminowego na
pokrycie deﬁcytu. Wynoszący ponad
3,5mln zá kredyt spáacany bĊdzie w latach 2012-2021. Od gáosowania za tą
uchwaáą wstrzymaá siĊ radny S. Oﬁerski, bĊdący zdania, Īe naleĪy szukaü
Ğrodków ze sprzedaĪy mienia.
RADA SPOâECZNA BČDZIE
ANALIZOWAý SKARGI
Podczas obrad powoáano takĪe
na nową kadencjĊ radĊ spoáeczną
dziaáającą przy ZZOZ w Ostrzeszowie. Zgodnie ze statutem przewodniczącym tego gremium zostaá starosta
Lech Janicki. On teĪ przedstawiaá propozycje skáadu rady: Maria Gorzelan-

6.04.2011

na, Jan KĊdzia, Kazimierz Obsadny,
Tadeusz Pelc, Zdzisáaw Poprawa, Jan
Puchaáa, Robert Pustkowski, Zbyszko
Szmaj, a takĪe spoza Rady Powiatu – dr farmacji Grzegorz Pakulski
i przewodniczący Rady Miejskiej w
Ostrzeszowie – Edward Skrzypek. W
skáad rady spoáecznej wejdzie jeszcze przedstawiciel wojewody. Pracy
wymienionej dwunastce na pewno
nie zabraknie, bo sprawy szpitala
wciąĪ rozbudzają namiĊtnoĞci. Zgodzono siĊ wiĊc, Īe w wiĊkszym niĪ
dotąd stopniu rada bĊdzie analizowaü
skargi i wnioski pacjentów. Z przedstawieniem tychĪe skarg bĊdzie teraz
áatwiej, bowiem niebawem pacjenci
otrzymywaü bĊdą ankietĊ, za pomocą której doĞü szczegóáowo bĊdą
mogli okreĞliü zachowanie personelu,
lekarzy, higienĊ, posiáki, itd. ZaáoĪenia
ankiety przedstawiá radnym jeden z jej
pomysáodawców K. Obsadny.
SPÓR O EMERYTÓW
Pod koniec obrad rozgorzaáy dyskusje. Pierwsza dotyczyáa zatrudniania emerytów w oĞwiacie. Obecnie
rzadko zdarza siĊ taka sytuacja – wg
zapewnieĔ starosty, w tej chwili w
szkoáach ponadgimnazjalnych pracuje dziewiĊciu emerytowanych nauczycieli. Zdecydowanie przeciw takiej
sytuacji wystĊpowaáa M. Gorzelanna,
bowiem, jej zdaniem, blokują oni miejsca máodym. W obronie emerytów
wystĊpowaá z kolei Z. Szmaj.
Inna dyskusja dotyczyáa zasad
organizowania przetargów. Za pointĊ w tej kwestii niech posáuĪą sáowa
starosty, który stwierdziá, Īe przetargi
obecnie to jedno wielkie zamieszanie
i loteria.
K. Juszczak

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

radny Rainer, przekonując do reformy tak dáugo táumaczyli, Īe nawet ja
zrozumiaáem, iĪ dla dobra gminnej
spoáecznoĞci, ryzykując nawet utratĊ
kilku miejsc pracy, lepiej bĊdzie ﬁrmĊ
przeksztaáciü. K. Rainer táumaczyá, Īe
jeĞli nawet nie dojdzie do przejĊcia zakáadu przez gminĊ, to dla uzdrowienia
jej ﬁnansów, zwolnienia i tak nastąpiü
muszą. „Jak nie kijem go, to paáą”, ktoĞ
zwolniony i tak bĊdzie.
Upór radnego Kmiecika polegaá na
tym, Īe prawo bĊdzie chroniáo dwóch
radnych niekoniecznie najpotrzebniejszych w zakáadzie. Radny Noweta, a
szczególnie S. Kmiecik, byli przeciwko zmianom, kilku innych dopytywaáo
o szczegóáy, chcąc nabraü pewnoĞci
co do trafnoĞci podejmowanej decyzji. Gáosowanie pokazaáo, Īe dla grupy radnych, która nie braáa udziaáu w
dyskusji, prawdopodobnie waĪniejsze
byáy miejsca pracy dla radnych Kmiecika i Báaszczyka, niĪ ﬁnansowa sytuacja gminy, pozwalająca na inwestycje.
SzeĞciu radnych byáo za uzdrawiającą
restrukturyzacją ZGKiM. Siedmiu zadecydowaáo, Īe zakáad pozostaje w
sytuacji prawnej jak do tej pory. Panowie Kmiecik i Báaszczyk nie mogli gáosowaü, gdyĪ gáosowanie dotyczyáo ich
interesu prawnego.

WiadomoĞü z ostatniej chwili.
4 kwietnia przez grupĊ radnych zostaá záoĪony wniosek o zwoáanie nadzwyczajnej sesji, na której, tym razem
juĪ nie z inicjatywy burmistrza lecz
radnych, zostanie zgáoszony wniosek

Po tym gáosowaniu juĪ bez wiĊkszych emocji podejmowano kolejne
uchwaáy. Gdy przyszáa kolej na te dotyczące odnowy miejscowoĞci oraz
zmiany budĪetu i wieloletniej prognozy
ﬁnansowej, okazaáo siĊ, Īe gáosowanie
jest bezprzedmiotowe, poniewaĪ dziĊki pierwszej decyzji radnych, wszystkie wyliczenia naleĪy zrobiü ponownie

o likwidacjĊ Zakáadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.
BĊdzie teĪ wniosek o odwoáanie z peánionej funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, poniewaĪ
ostatnimi dziaáaniami i wypowiedziami
dowiedli, Īe waĪniejszy dla nich jest
partykularny interes kolegów, a nie dobro gminy.

i moĪe zabraknąü pieniĊdzy na niektóre inwestycje. Ogáoszono 50-godzinną
przerwĊ w obradach, dając czas ksiĊgowej i burmistrzowi na przygotowanie
korekty.
Po przerwie radni przekonali siĊ,
Īe kij ma dwa koĔce i ten drugi uderzy ich rodzime wioski, gdyĪ, mimo
zatwierdzenia zmian odnowy miejscowoĞci, funduszy na ten cel zabrakáo.
Tak to bywa, gdy skacząc z kwiatka
na kwiatek, zapomina siĊ obserwowaü
caáą áąkĊ.
Aby spoáeczeĔstwo wiedziaáo,
komu zawdziĊcza mniej inwestycji lub
ich caákowity brak na poszczególnych
wioskach, podajĊ nazwiska radnych,
którzy taką opcjĊ wybrali: Lidia Bąk,
Daniela Kapsa, GraĪyna Piec, Barbara Rasiak, Barbara Tomala, Jerzy Noweta i àukasz Stasierski.
O tym, co dziaáo siĊ po dwudniowej przerwie, a dziaáo siĊ niemaáo, poinformujemy za tydzieĔ.
Jan Jangas

