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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.

W trosce o kontrakty

Magdalena Kułak, Krzysztof Tomaszewski

Kolejna odsłona projektu „Aktywność naszą szansą”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności) do bezpłatnego udziału w projekcie „Aktywność naszą szansą”. Oferujemy m.in.
kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (np.
komputerowy, bukieciarstwa, prawa jazdy) oraz aktywizację zdrowotną (np.turnus rehabilitacyjny, pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, zajęcia korekcyjne na basenie).
Kontakt: PCPR, ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów. Tel. 62-732-07-53, 54, 87.
Zapraszamy!

Powiat ostrzeszowski trzeci w Wielkopolsce
3 miejsce w Wielkopolsce i 44 w kraju zajął powiat ostrzeszowski w rankingu wykorzystania środków unijnych przez samorządy, jaki skonstruował tygodnik „Wspólnota”.
Lepsze od powiatu ostrzeszowskiego w województwie wielkopolskim były powiaty: wrzesiński (13-ty w rankingu ogólnopolskim) oraz pleszewski (20-ty w skali kraju).
Źródłem danych dla rankingu była baza wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007 – 2013 (pod uwagę
wzięto zarówno projekty zakończone, jak i będące w trakcie realizacji, według stanu na
kwiecień 2011 roku).

Zmniejszenie dostępu do świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii onkologicznej, urologii i alergologii oraz brak kontraktu
na świadczenia z zakresu otolaryngologii, nefrologii i medycyny sportowej – to wynik pierwszego etapu kontraktacji usług medycznych na
2012 rok i lata następne dla powiatu ostrzeszowskiego. Ograniczenia w kontraktacji usług
medycznych dotknęły wszystkich działających
w powiecie zakładów opieki zdrowotnej.
Samorząd powiatu ostrzeszowskiego jest
zaniepokojony tą sytuacją. Starosta ostrzeszowski Lech Janicki wystosował w tej sprawie
pismo do dyrektora Wielkopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu Karola Chojnackiego, w którym

obszernie argumentuje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego w zakresie specjalistycznego poradnictwa ambulatoryjnego.
Jeśli sytuacja nie uległaby zmianie przy
kolejnym rozpatrywaniu ofert, powstałoby
realne zagrożenie dla kontynuacji właściwej
opieki zdrowotnej realizowanej do tej pory przez
lokalne specjalistyczne placówki medyczne.
Konieczność dojazdu pacjentów do innych
ośrodków lub ewentualne korzystanie z płatnego poradnictwa spowodowałoby pozbawienie
wielu mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego
dostępu do opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych – podkreśla Lech Janicki.
Starosta liczy, że w dodatkowych konkursach
NFZ skompensuje lokalnej społeczności brak
dostępności wspomnianych świadczeń oraz
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prawnie zabezpieczy ich realizację tak w roku
obecnym, jak i w latach następnych.
Z satysfakcją i dużym zadowoleniem natomiast przyjął samorząd powiatowy fakt podpisania bardzo potrzebnego kontraktu na
świadczenie usług z zakresu reumatologii
w Ostrzeszowie, a także zakontraktowanie pracowni tomografii komputerowej. Konieczność
finansowania tych świadczeń ze środków NFZ
była niejednokrotnie przedmiotem wystąpień
radnych z terenu powiatu, jak również tematem
skarg i wniosków mieszkańców.
Ocena kontraktacji usług specjalistycznych
będzie tematem Konwentu Starostów, jaki
odbędzie się 23 stycznia w Poznaniu, z udziałem
dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu Karola Chojnackiego.

Budżet przyjęty jednogłośnie
Budżet Powiatu Ostrzeszowskiego na 2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęła Rada Powiatu w Ostrzeszowie na XVII sesji.
Zgodnie z regulacjami prawnymi ustalającymi tryb pracy nad budżetem
powiatu, analizy projektu budżetu dokonały jeszcze w listopadzie wszystkie komisje Rady i pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej
na 2012 rok. Radni zgodnie uznali, że należy dokończyć rozpoczęte inwestycje z roku 2011 i nie wprowadzać nowych zadań, a zaoszczędzone
środki finansowe przeznaczyć na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w ostatnich latach. Pozwoli to osiągnąć stabilizację finansową
Powiatu, a także umożliwi w lepszej kondycji realizować zadania inwestycyjne w latach 2013 – 2014 posiłkując się znów środkami zewnętrznymi.
Radni zwracali uwagę na sprzedaż mienia Powiatu jako najważniejszego
elementu poprawy sytuacji finansowej i osiągnięcia prawidłowej prognozy finansowej Powiatu.
Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały budżetowej, a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego.
W projekcie budżetu na rok 2012 dochody zostały ustalone w wyso-

Aby było bezpieczniej

Nagranie filmu promującego bezpieczne zachowania wśród dzieci,
wspieranie działalności straży pożarnej i policji, zorganizowanie turnieju
„Zawsze i wszędzie bezpiecznie”, współudział w zainstalowaniu monitoringu w Ostrzeszowie, finansowe wsparcie ofiar wypadków drogowych
– to tylko niektóre ubiegłoroczne dokonania Stowarzyszenia „Bezpieczny

kości 59 360 883 zł, a wydatki w wysokości 57 629 859 zł. Zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
Przyszłoroczny budżet Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie.
XVII sesję Rady Powiatu w Ostrzeszowie otworzył koncert kolęd
w wykonaniu domowników Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze.
Koncert przygotowała Aneta Łuczak – kierownik zespołu terapeutyczno
– opiekuńczego.
Powiat” w Ostrzeszowie.
Plan pracy Stowarzyszenia na rok 2011 został zrealizowany w 100 %
- podkreślił prezes Stowarzyszenia Zbyszko Szmaj na posiedzeniu podsumowującym ubiegłoroczną działalność stowarzyszenia.
Wstępne sprawozdanie finansowe złożył Zarządowi i Komisji rewizyjnej
skarbnik Stowarzyszenia Waldemar Kaźmierczak. W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat” dysponowało pulą 34.231 złotych. Na
tę kwotę złożyły się darowizny, składki członkowskie, jednoprocentowe
odpisy od podatku oraz unijne dotacje.
Środki te Stowarzyszenie rozdysponowało między innymi na: wyposażenie placu zabaw w Kaliszkowicach, zakup zestawów medycznych
dla Państwowej Straży Pożarnej, uruchomienie monitoringu miejskiego,
dofinansowanie dla OSP w Bukownicy, oprogramowanie komputerowe
dla KPP, zakup kamizelek dla grupy realizacyjnej KPP. Najwyższą pozycję
wśród ubiegłorocznych kosztów realizacji zadań statutowych stanowiło
finansowe wsparcie potrzebujących rodzin – ofiar wypadków drogowych
w Niedźwiedziu i Torzeńcu.
Zadania, które Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat” będzie realizować w roku 2012, zostaną ustalone na lutowym posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia.

Za zasługi dla obronności
60 mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego otrzymało srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Andrzej
Krupiński wręczył je, by okazać wysokie uznanie rodzicom, którzy wychowali co najmniej troje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się 16 grudnia
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Rangę uroczystości podniosła obecność starosty ostrzeszowskiego
oraz wójtów, burmistrzów i sekretarzy gmin i miast
powiatu ostrzeszowskiego.
Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu
działającego przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury
zespołu JOY.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 z późniejszymi zmianami), starosta ostrzeszowski podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę, pozostających w jego dyspozycji,
bez prawa ich zabudowy. Działki podane w ogło-

szeniu wchodzą w skład zasobu Skarbu Państwa
pozostającego w dyspozycji starosty.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej
wiadomości na okres 21 dni, zainteresowani
dzierżawą mogą w tym terminie składać w tut.
Starostwie pok. 51 oferty dzierżawy. Po upływie
21 dni od terminu ogłoszenia z kandydatami na
dzierżawców zawarte zostaną umowy dzierżawy,

czynsz dzierżawy ustalony zostanie przez wybranie najkorzystniejszej oferty, w przypadku zgłoszenia tylko jednej oferty w drodze rokowań.
Bliższe informacje w tej sprawie uzyskać
można w pok. nr 51, Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie, lub telefonicznie, nr tel. 062 732
00 80.
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dzierżawy
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Przeznaczenie
nieruchomości
(cel dzierżawy)

Wysokość opłat z tytułu najmu lub
dzierżawy
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1.

Wieś Mączniki

dz. 93/1,94,8/1

0,8167 ha

grunty rolne

cele rolnicze

8 q żyta / ha jak dla celów podatkowych na
dzień zapłaty

Uwagi

Sprzeciw wobec projektu likwidacji małych sądów rejonowych
O utrzymanie samodzielności Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie wystąpiła Rada Powiatu
w Ostrzeszowie do ministra sprawiedliwości. Stanowisko w tej sprawie Rada przyjęła na XVII sesji.
Rada Powiatu w Ostrzeszowie z zaniepokojeniem przyjęła informacje nt. proponowanych
przez ministra sprawiedliwości zmian w strukturze organizacyjnej sądownictwa w Polsce. Szczególne obawy wzbudziła propozycja likwidacji
małych sądów rejonowych i w to miejsce powołanie wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych
większych ośrodków. W przypadku Ostrzeszowa
rolę tę pełniłby, oddalony o 30km, Sąd Rejonowy
w Ostrowie Wielkopolskim.
Sąd Rejonowy istniał w Ostrzeszowie przez
wiele lat. Po jego likwidacji w 1975 roku, społeczności lokalnej z trudem przyszło jego
reaktywowanie, które nastąpiło 1 lipca 1990
roku. Od tego czasu sąd stał się stałym elementem kompleksu instytucji znajdujących się
w powiecie.

Samorząd powiatu ostrzeszowskiego oraz
miasta i gminy Ostrzeszów wielokrotnie wspierał
działania wymiaru sprawiedliwości w powiecie.
Nakładem miasta i gminy Ostrzeszów wyremontowano budynek pod siedzibę sądu przy ul.
21 Stycznia; samorząd miejski przekazał również obiekt przy ul. Zamkowej 9a, który służy
Wydziałowi Ksiąg Wieczystych oraz Wydziałowi
Cywilnemu. Starostwo Powiatowe partycypowało
z kolei w remoncie budynku Prokuratury Rejonowej, wspiera także wszelkie działania władz
sądu (m.in. uczestniczyło dwukrotnie w organizacji ogólnopolskich konferencji nt. mediacji,
odbywających się pod patronatem Ministerstwa
Sprawiedliwości).
Niezrozumiałym zatem dla władz samorządów będzie likwidacja samodzielności Sądu
Rejonowego w Ostrzeszowie. Utrudni to współpracę instytucji, a także spowoduje, że decyzje
w sprawach naszych mieszkańców (55 tys.) będą
zapadały w odleglejszym ośrodku. Dla przykładu

należy dodać, że odległość pomiędzy najdalszymi
miejscowości naszego powiatu a Ostrowem
Wielkopolskim wynosi ponad 50km, przy czym
z większości gmin z terenu powiatu nie ma bezpośrednich połączeń komunikacji autobusowej
lub kolejowej.
Uważamy, że oszczędności osiągnięte z tytułu
likwidacji sądu będą iluzoryczne, a koszty reorganizacji przerzucone na mieszkańców – podkreślili
radni w swoim wystąpieniu.
Rada Powiatu w Ostrzeszowie stanowczo
sprzeciwia się likwidacji samodzielności Sądu
Rejonowego w Ostrzeszowie i apeluje do ministra
sprawiedliwości o wycofanie szkodliwego, jej zdaniem, projektu.
Stanowisko zostało skierowane do prezesa
Rady Ministrów Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Przesłano je także
do przewodniczącego oraz członków Sejmowej
Komisji Sprawiedliwości, prezesów sądów oraz
do wielkopolskich parlamentarzystów.

