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Wygrali œpiewaj¹co Bitwê pod Gorlicami Studenci Z³otego Wieku
Ma³gorzata Nowak, Roman Dziubina i staZ³oty Gryf Gorlicki dla krakowianki rosta Miros³aw Wêdrychowicz stanêli na czele
Agnieszka Grochowicz z Krakowa wygra³a XII Poetycko Muzyczn¹ Bitwê pod
Gorlicami, uzyskuj¹c zarazem nominacjê do Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.
Br¹zowe Gryfy otrzymali: zespó³
„Ludzie deszczu” z Barczewa,
zespó³ „KMT TUrek” z Turka i
Danuta Gad z Nowego S¹cza.
Wyró¿nienia przyznano dla:
zespo³ów „FOK” z Kielc i Dwa
Tygodnie z £êczycy, Dominiki
Jaczmiñskiej z Bytomia i Alka
Berkowicza z Rzeszowa, który
tak¿e otrzyma³ nagrodê specjaln¹
kontrabas ufundowany przez
Jacka Pietruszê.
Taki by³ werdykt jury w sk³adzie:
Jerzy Satanowski, Jan Poprawa,
Miros³aw Czy¿ykiewicz.
Co siê bêdzie dzia³o w
Gorlicach po dwóch dniach
takiego rozpoetyzowania zastanawia³ siê starosta Miros³aw Wêdrychowicz witaj¹c
uczestników i widzów Bitwy przed koncertem galowym. Podkreœli³, ¿e ta Bitwa to tradycja,
kojarz¹ca siê z muzyk¹, œpiewem, artystami, karier¹. To wydarzenie nietuzinkowe, bo tutaj
zawsze s¹ artyœci z najwy¿szej pó³ki.
Tak by³o i tym razem. W koncercie fina³owym w Gorlickim Centrum Kultury wyst¹pili
wszyscy laureaci oraz Havro z zespo³em „Po Bitwie”, który powsta³ spontanicznie cztery lata
temu i spotyka siê okazjonalnie, by wspólnie pomuzykowaæ i poœpiewaæ dla radoœci w³asnej
i widzów. Gwiazd¹ wieczoru by³ Miros³aw Czy¿ykiewicz.
cd. str 4

LASER DLA OKA

Grupy Inicjatywnej maj¹cej na celu utworzenie w Gorlicach Uniwersytetu Z³otego Wieku.
Wystosowali pismo do rektora Akademii
Ekonomicznej w Krakowie prof. dr hab.
Ryszarda Borowieckiego, który zadeklarowa³
wsparcie tej interesuj¹cej inicjatywy oraz
pomoc ze strony kadry dydaktycznej
Akademii.
cd. str.4

Na krakowskiej scenie
Na scenie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Teatralnej w Krakowie zaprezentowa³ siê
Szkolny Zespó³ Teatralny z Zespo³u Szkó³
Nr.1 im. I. £ukasiewicza w Gorlicach
prowadzony przez Halinê Osiñsk¹. Wystêp
mia³ miejsce w ramach Fina³u Ma³opolskiego
Konkursu „Moje spotkania z Ojcem Œwiêtym
Janem Paw³em II'' dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych w kategorii Teatralia.
Gorlicka m³odzie¿ znalaz³a siê w gronie 16
zespo³ów teatralnych z Ma³opolski, w tym 6 z
Krakowa oraz 10 z innych miejscowoœci
województwa.
cd. str 7

Taniej i bli¿ej do wiedzy

Na miejscu w Gorlicach, za 1300 z³ na semestr,
Skrzynka wielkoœci ma³ej walizki.
bêd¹ mogli kszta³ciæ siê studenci I roku
Niczym talizman przyci¹ga wzrok kilkustudiów zaocznych Wydzia³u Zarz¹dzania
dziesiêciu osób. Tajemniczy przyrz¹d wart
Akademii Ekonomicznej z Krakowa. Tak¹
bez ma³a 200 tys. z³ z dum¹ pokazuje
decyzjê podj¹³ Senat uczelni w odpowiedzi na
ordynator oddzia³u okulistycznego Szpitala
u¿yczenie przez Zarz¹d Powiat nieodp³atnie
Specjalistycznego w Gorlicach. Roczna
pomieszczeñ dydaktycznych w Zespole Szkó³
akcja zbierania œrodków na zakup lasera
Zawodowych im. K. Pu³askiego w Gorlicach.
diodowego dla gorlickiej okulistyki dobieg³a
W maju zostanie uruchomiony sta³y oœrodek
koñca. Od miesi¹ca laser s³u¿y pacjentom.
informacji dla kandydatów na studia w ZSZ
Przekazanie lasera do u¿ytkowania
(Budowlanka) w Gorlicach .
cd. str. 5
mia³o bardzo uroczysty charakter jako, ¿e do
jego zakupu przyczyni³o siê wielu darczyñców. Szczególne podziêkowania
skierowano na rêce Ewy Wachowicz, która dziêki swoim osobistym kontaktom z prezesem Fundacji POLSAT Ma³gorzat¹ ¯ak
uzyska³a od Fundacji wsparcie finansowe w wysokoœci 100 tys. z³.
Obecna na spotkaniu by³a miss Polonia (na zdjêciu z ordynatorem Piotrem Ruskiem), z wielk¹ skromnoœci¹ przyjê³a wyrazy uznania,
podkreœlaj¹c, ¿e to zas³uga Fundacji, która wspar³a ju¿ 616 szpitali i przekaza³a 62 mln z³ na pomoc dla dzieci chorych.
cd. str. 3
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Informator Starostwa
Powiatowego
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
centrala 018 35-35-380
fax 018 35-37-545
e-mail:starostwo@powiat.gorlice.pl
www.powiat.gorlicki.pl

Godz. urzêdowania:
poniedzia³ek 8.00 - 16.00
wtorek pi¹tek 7.30 - 15.30
Starosta
Miros³aw Wedrychowicz
Wicestarosta
Stanis³aw Szura
Sekretarz Powiatu
Krzysztof Augustyn
Sekretariat
tel. 018 35-48-701
Skarbnik Powiatu
Krystyna Lewek
tel. 018 35-48-704
Wydzia³ Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Naczelnik-Jan Szkaradek
tel. 018 35-48-750
Zespó³ ds. Promocji
Koordynator -Krzysztof
Mikruta - tel. 018 35-48-784
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
Naczelnik-Maria Puœcizna Syc
tel.018 35-48-761
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
tel. 018 35-48-770
Wydzia³ Architektury i Budownictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-730
Wydzia³ Inwestycji
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-790
Wydzia³ Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami
Naczelnik-Florian Wroñski
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
Naczelnik-Bogdan Wojnarski
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-324
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-25-380
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 018 35-36-307

STR

2

SAMORZ¥DOWY

POWIATU

GORLICKIEGO

SERWIS POWIATOWY
WICEMISTRZOWIE POLSKI
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach zdoby³ tytu³ wicemistrza Polski w V
Mistrzostwach Polski Szkó³ Handlowych w pi³ce no¿nej halowej ch³opców. Dru¿yna
otrzyma³a pami¹tkowe nagrody, dyplomy, medale i puchar. Mistrzostwa rozgrywane by³y
w E³ku. Równoczeœnie ZSE zosta³ wybrany do zorganizowania VI Mistrzostw Polski
Szkó³ Handlowych w Gorlicach w 2007 roku. Gratulujemy!
30 LAT MUZYKI
Trzydziestolecie swego istnienia obchodzi³a Pañstwowa Szko³a Muzyczna I Stopnia im.
Ignacego Paderwskiego w Gorlicach. Przez ten okres Szko³a wykszta³ci³a setki
absolwentów. Podejmowa³a interesuj¹ce i wa¿ne inicjatywy jak np. Gorlickie
Konfrontacje Akordeonowe czy Mistrzowskie Kursy Kwartetów Smyczkowych,
podnosz¹ce poziom edukacji muzycznej dzieci i m³odzie¿y oraz daj¹ce mo¿liwoœæ
bezpoœredniego kontaktu z muzyk¹ przez du¿e „M” oraz prawdziwymi wirtuozami.
ŒWIÊTO W WÓJTOWEJ
W Wójtowej, z inicjatywy wójta gminy Lipinki Czes³awa Rakoczego, odby³y siê
uroczystoœci powierzenia Ziemi Gorlickiej Mi³osierdziu Bo¿emu po³¹czone z
poœwiêceniem sztandaru i jubileuszem 75-lecia istnienia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Uroczyst¹ mszê œw. odprawi³ ks. biskup Edward Bia³og³owski. Wœród goœci byli min.:
wojewoda Witold Kochan, starosta Powiatu Miros³aw Wêdrychowicz oraz
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Czes³aw K³apsa.
IV BIEG NAFTOWY
Z Owczar do Gorlic rozegrany zosta³ IV Bieg Naftowy na dwóch dystansach 10 km i 5 km.
Uznawany jest za jeden z lepszych i atrakcyjniejszych biegów ulicznych w Polsce. Jego
trasa, od zabytkowej drewnianej cerkwi ³emkowskiej w Owczarach do kapliczki w
Gorlicach upamiêtniaj¹cej miejsce, w którym w 1893 roku zap³onê³a pierwsza na œwiecie
uliczna lampa naftowa, jest bez w¹tpienia najbardziej malownicz¹ w kraju. Organizatorami biegu byli: Lekkoatletyczne Stowarzyszenie Ziemi Gorlickiej „Maraton”, Starostwo
Powiatowe w Gorlicach i Urz¹d Miasta w Gorlicach. (Wiêcej w nastêpnym numerze).
„DEBIUT” I „PONOWNY START”
To tytu³y dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Gorlicach w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Projekty s¹ realizowane przy znacz¹cym udziale œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, którego celem jest „pomoc w rozwoju
zatrudnienia poprzez promowanie mo¿liwoœci zatrudnienia, ducha przedsiêbiorczoœci,
równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”. Wiêcej informacji na temat
projektów oraz aktualnych ofert pracy szukajcie na stronie www.pup.gorlice.pl .
Z OSTATNIEJ CHWILI:

AKADEMIA EKONOMICZNA W GORLICACH OTWARTA

Nowy Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Gorlicach
otworzy³ od 15 maja 2006 r. punkt informacyjny dla kandydatów na studia.
Punkt mieœci siê w sekretariacie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Gorlicach
ul. Niepodleg³oœci 5 (tel. 0-18 353-50-19).
Czynny jest od poniedzia³ku do czwartku w godzinach od 9 - 15 i w pi¹tek w godzinach od
9 - 17-tej.
Kandydaci mog¹ pobieraæ teczki z dokumentami wymaganymi do z³o¿enia podania o
przyjêcie na uczelniê. Cena teczki 5 z³.
W tym samym miejscu, bez potrzeby wyjazdu do Karkowa, bêdzie mo¿na sk³adaæ tak¿e
podania i wype³nione dokumenty.
Informacji na temat studiów zaocznych na Wydziale Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Oœrodku Dydaktycznym w Gorlicach szukaæ mo¿na tak¿e na stronie uczelni
http://www.ae.karow.pl ; e-mail: studiainfo@ae.krakow.pl
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LASER DLA OKA
W trakcie spotkania starosta Miros³aw Wêdrychowicz przekaza³
podziêkowania dla samorz¹dów miast i gmin powiatu gorlickiego, które udzieli³y
wsparcia finansowego na ³¹czn¹ kwotê 54 tys. z³ daj¹c tym samym dowód, i¿ „...traktuj¹
szpital jako nasze wspólne dobro i maj¹ œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy nowy sprzêt to szansa dla
wielu ludzi na ratunek przed utrat¹ zdrowia czy ¿ycia. Wreszcie zrobiliœmy coœ razem i
to by³o piêkne...”. Podkreœli³, ¿e bez pomocy Ewy Wachowicz i pieniêdzy z Fundacji
dzie³o zakupu lasera nie powiod³oby siê. Podziêkowa³ tak¿e, zawi¹zanemu rok temu,
Spo³ecznemu Komitetowi „Laser dla oka”, który zebra³ 14 tys. z³.
Przewodnicz¹cy Komitetu Bogdan Musia³ wspólnie z burmistrzem Gorlic
Kazimierzem Sterkowiczem przekazali okolicznoœciowe dyplomy dla wszystkich darczyñców.
Czym tak naprawdê jest laser najlepiej wie ordynator oddzia³u okulistycznego dr Piotr Rusek. Zaznaczy³, i¿ „...laser to
przyrz¹d, który pozwala ratowaæ wzrok u chorych na cukrzycê czy jaskrê, któr¹ teraz mo¿emy leczyæ bez otwierania oka skalpelem.
Pacjenci nie musz¹ odbywaæ dalekich wêdrówek do Krakowa czy Krosna. Zabiegi mo¿emy wykonywaæ na miejscu, na naszym
oddziale. Dziêkujê wiêc, w imieniu w³asnym, personelu oraz pacjentów, wszystkim, którzy pomogli nam zrealizowaæ to dzie³o...”.
Wyrazy wdziêcznoœci przekaza³ równie¿ dyrektor szpitala Marian Œwierz. Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do zaprezentowania
wyremontowanych i pachn¹cych œwie¿oœci¹ przyszpitalnych poradni specjalistycznych.

POWIATOWY TURNIEJ
M O T O RY Z A C Y J N Y

J

ak udzieliæ pierwszej pomocy czy zmieniæ ko³o, kto ma
pierwszeñstwo przejazdu to tylko niektóre problemy z
jakimi zmierzyli siê uczestnicy powiatowych eliminacji
Turnieju Motoryzacyjnego. Wziê³o w nim udzia³ dwudziestu
siedmiu
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Zwyciê¿y³a
dru¿yna z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Hañczowej w sk³adzie:
Maciej Olbrych, Waldemar Sedak, Dariusz Waszczyñski. Drugie
miejsce zajêli uczniowie z Zespo³u Szkó³ Technicznych: Mariusz
Zastêpa, Rafa³ Górski i Pawe³ Kulka, a trzecie I LO w Gorlicach
reprezentowane przez: Dariusza Kamiñskiego, Grzegorza
Piechowicza i Roberta Guttera.
Zdobycie laurów nie by³o wcale ³atwe.
Trzyosobowe zespo³y musia³y odpowiedzieæ na test sk³adaj¹cy
siê z 20 pytañ wielokrotnego wyboru, które obejmowa³y
znajomoœæ: zasad i przepisów ruchu drogowego, obs³ugi pojazdu,
umiejêtnoœci rozpoznawania czêœci lub podzespo³ów z nazwy lub
funkcji. S prawdzian praktyczny dotyczy³: udzielania pomocy
przedmedycznej oraz jazdy sprawnoœciowej motorowerem i
samochodem.
Dodatkow¹ atrakcj¹ Turnieju by³ pokaz dzia³añ stra¿aków
z Powiatowej Stra¿y Po¿arnej.
Ca³y Turniej odby³ siê w Zespole Szkó³ Technicznych
w Gorlicach, a laureaci uczestniczyæ bêd¹ w turnieju
wojewódzkim.

Z ekologi¹ na ty...
Na ryby
Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego „MIASTO Gorlice”
zorganizowa³o IV edycjê Konkursu „Wêdkarstwo w cieniu
ekologii” dla uczniów ZST w Gorlicach. Jego celem by³a
edukacja ekologiczna m³odzie¿y oraz zaproponowanie
ciekawego i zdrowego sposobu spêdzania czasu wolnego.
Uczniowie wykonywali plakaty o tematyce ekologicznej, a
zwyciêzcy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Gorlicach, na które przeznaczono kwotê
400 z³ ze œrodków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej. Pami¹tkowy album otrzyma³ tak¿e ZST
jako gospodarz konkursu. W trakcie spotkania prelekcjê o
tematyce ekologicznej wyg³osi³a
Bogus³awa Kmak
K³apacz.
Odby³y siê tak¿e
warsztaty muszkarskie (pokaz wykonania sztucznych much, wi¹zania wêz³ów wêdkarskich) i pokaz
sprzêtu wêdkarskiego.

Woda Ÿród³em ¿ycia
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej by³ gospodarzem
VI Powiatowej Sesji Ekologicznej, której organizatorem byli: SK
LOP i Ekozespó³ „Sozolaki” pod kierunkiem Gra¿yny Kurzawy.
W trakcie sesji odby³ siê konkurs „M³odzi ekolodzy dzia³aj¹”, w
którym m³odzi ekolodzy wykazali siê du¿¹ œwiadomoœci¹
ekologiczn¹ przedstawiaj¹c nawet propozycje innowacyjnych
metod „pomocy wodzie”. Za najciekawszy uznano projekt
„Zamiast coli kubek wody: wiêcej zdrowia i urody” przygotowany przez ZSO w Bobowej, a zachêcaj¹cy do czêstszego
siêgania po naturaln¹ wodê.
Pomocy finansowej i merytorycznej udzielili: Starostwo
Powiatowe w Gorlicach, Urz¹d Gminy w Bobowej oraz firmy
produkuj¹ce wody mineralne tj. “Wysowianka”, “Piwniczanka”
i “Dar natury”.
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XII Poetycko-Muzyczna Bitwa pod Gorlicami

M

iros³aw Czy¿ykiewicz, gwiazda XXII Bitwy, wprowadzi³
s³uchaczy w magiczny œwiat swoich pieœni i jak zwykle
zachwyci³ tekstem, œpiewnoœci¹ i wirtuozowsk¹ gr¹ na gitarze.
Chcia³o siê zaœpiewaæ za nim jak w pieœni Wysockiego -ej raz, jeszczio
raz, jeszczo mnoga mnoga raz..., by œpiewa³ i œpiewa³... Na szczêœcie
Miros³aw Czy¿ykiewicz nie znikn¹³ zaraz po koncercie. Zaprosi³
wszystkich na wystawê swoich prac plastycznych. Zarówno koncert jak i
wystawa to powrót artysty do korzeni, do swoich rodzinnych Gorlic, do
ojca, rodziny i przyjació³, co zaowocowa³o wzruszaj¹cym, familijnym i
niezapomnianym wieczorem.
XII Bitwa za nami, ale podsumowuj¹c to wa¿ne wydarzenie
artystyczne warto podkreœliæ, ¿e jego organizacja by³a mo¿liwa dziêki
finansowemu wsparciu takich instytucji jak: Starostwo Powiatowe w
Gorlicach i Urz¹d Miejski w Gorlicach oraz firm: Zak³ad Maszyn
Górniczych „GLINIK”, Polmar Iron Work inc. USA, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, „Polmos” Bia³ystok,
KRKA, Eko- Sigma, Agencja Reklamy „DG Art.”, Agencja Ochrony „Glejt”, STATOIL Polska, Retana, Pub „Lamus”,
Sklep Muzyczny Wojciech Tokarz, Apteka 3-go maja w Gorlicach. Wszystkim sponsorom, w imieniu organizatora czyli
M³odzie¿owego Domu Kultury i jego dyrektorki Ewy Pluciñskiej, bardzo serdecznie dziêkujemy!
Szczegó³owe informacje o „Bitwie” znajdziecie zawsze na stronie MDK www.mdk.gorlice.net.pl, oraz w Strefie
Piosenki www.piosenka.bnet.pl/festiwale.htm prowadzonej prze Teresê Drozda prezenterkê bitewnych koncertów.

STUDENCI
Z£OTEGO WIEKU

P

omys³odawczyni Uniwersytetu Z³otego Wieku
Ma³gorzata Nowak uwa¿a,
¿e tego typu placówka jest bardzo
potrzebna na terenie powiatu gorlickiego i na pewno zainteresuje
osoby starsze, emerytów i rencistów, którzy pragn¹ ¿yæ aktywnie
i nadal siê rozwijaæ.
Uniwersytet umo¿liwi to
poprzez zaplanowane i skoordynowane spotkania, wyk³ady i seminaria o ró¿nej tematyce, wycieczki a tak¿e odpowiednie zajêcia
ruchowe.
Inicjatorzy przedsiêwziêcia licz¹ na wsparcie samorz¹dów
oraz œrodowisk zajmuj¹cych siê
edukacj¹ i szeroko rozumian¹ pomoc¹ na rzecz ludzi z³otego wieku.
Przy wspólnym zaanga¿owaniu Uniwersytet Z³otego Wieku
mo¿e staæ siê placówk¹, nobilituj¹c¹, umo¿liwiaj¹c¹ uzupe³nianie i
aktualizowanie wiedzy, aktywizuj¹c¹ intelektualnie, kulturalnie i
fizycznie oraz daj¹c¹ wsparcie i
w³¹czaj¹c¹ do pracy na rzecz
drugiego cz³owieka.
STR
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Œwiêto Stolicy Powiatu
Przez 8 dni trwa³o œwiêto miasta Gorlice. W wielu uroczystoœciach tegorocznych
Dni Gorlic uczestniczyli tak¿e przedstawiciele Rady i Zarz¹du Powiatu Gorlickiego na czele z przewodnicz¹cym Rady Powiatu Czes³awem K³aps¹, starost¹
Miros³awem Wêdrychowiczem oraz wicestarost¹ Stanis³awem Szur¹. Wziêli
udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z 30-leciem Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I stopnia przekazuj¹c oprócz
gratulacji i ¿yczeñ tak¿e upominek w postaci saksofonu.
Sk³adali gratulacje Antoniemu
Przybylskiemu, który otrzyma³
nagrodê Z³otego Liœcia Dêbu oraz
laureatom XII Poetycko Muzycznej Bitwy Pod Gorlicami.
Przedstawiciele Powiatu uczestniczyli tak¿e w uroczystoœciach
patriotycznych zwi¹zanych z obchodami œwiêta 3 Maja oraz 91
rocznicy Bitwy pod Gorlicami.
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Wieœci z PUP
Powiatowy Urz¹d Pracy w Gorlicach udziela wsparcia osobom pozostaj¹cym
d³ugotrwale bez pracy. Propozycja kierowana do nich to: roboty publiczne i prace spo³ecznie
u¿yteczne, a ostatnio tak¿e spó³dzielnie socjalne. Oferta ta mo¿e byæ jednak realizowana
tylko przy udziale samorz¹dów gminnych. Zgodnie z zapisem ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Gmina jest organizatorem miejsc robót publicznych i
prac spo³ecznie u¿ytecznych, a Urz¹d Pracy jest stron¹ finansuj¹c¹.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Gorlicach wychodz¹c naprzeciw potrzebom osób
d³ugotrwale bezrobotnych zaplanowa³ w 2006 roku ze œrodków Funduszu Pracy na roboty
publiczne 506 tys. z³ a spo³ecznie u¿yteczne 83 tys. z³.
PUP wyst¹pi³ do wójtów i burmistrzów z informacj¹ o posiadanych œrodkach i
mo¿liwoœciach ich wykorzystania. Temat zosta³ podjêty przez gminy: Bobowa, Biecz,
Gorlice, £u¿na, Moszczenica, Uœcie Gorlickie, Ropa, Sêkowa i Lipinki. Jest to wa¿ne
poniewa¿ wykonywanie prac spo³ecznie u¿ytecznych przez osobê bezrobotn¹ odbywa siê w
miejscu zamieszkania.
Now¹ ofert¹ dla osób d³ugotrwale bezrobotnych s¹ spó³dzielnie socjalne.
Ustawodawca za³o¿y³, ¿e celem dzia³ania spó³dzielni socjalnej ma byæ reintegracja
spo³eczna i zawodowa osób, a podmiotem zobowi¹zanym do prowadzenia procesu
reintegracji jest samorz¹d gminny. Tym samym podmiotem ustawowo zobligowanym do
przygotowania osób do utworzenia spó³dzielni (poprzez objêcie ich programem reintegracji
spo³ecznej i zawodowej), a tak¿e do zapewnienia wsparcia i bezpieczeñstwa organizacyjnoekonomicznego jest gmina lub miasto. Nastêpnie Powiatowy Urz¹d Pracy, jako strona
finansuj¹ca przedsiêwziêcie, udzieliæ mo¿e osobom zak³adaj¹cym spó³dzielnie bezzwrotnej
dotacji na jej uruchomienie.
Wiêcej informacji na ten temat w PUP w Gorlicach lub na stronie www.pup.gorlice.pl

TANIEJ I BLI¯EJ
DO WIEDZY

Akademia Ekonomiczna zaoferuje
w Gorlicach studia zaoczne,
licencjackie na wydziale Zarz¹dzania ze specjalnoœci¹ Zarz¹dzanie turystyk¹ i hotelarstwem, a
jeœli nabór bêdzie du¿y to po
pierwszym roku bêdzie mo¿na
wybieraæ tak¿e specjalnoœci:
funkcjonowanie i rozwój przedsiêbiorstw lub rachunkooœæ.
Podstaw¹ przyjêcia na studia
bêdzie ranking œwiadectw maturalnych: stara matura - przeliczanie ocen wg obowi¹zuj¹cego
na AE systemu punktowego,
a nowa matura - ocena z jêzyka
nowo¿ytnego i matematyki (lub do
wyboru jeden ze zdawanych na
maturze przedmiotów: geografia,
historia, wiedza o spo³eczeñstwie, fizyka, chemia, astronomia).
Rodeo i slalom na wodzie zafundowali widzom uczestnicy tegorocznego czwartego ju¿ Warto dodaæ, ¿e studenci systemu
Ogólnopolskiego Sp³ywu Kajakowego Rzek¹ Rop¹. W pierwszym dniu sp³ywu pokazali, ¿e
zaocznego objêci s¹ stypendiami
na kajaku mo¿na nie tylko p³ywaæ z nurtem
socjalnymi,
naukowymi, a Akarzeki. Prezentacje rodeo kajakowego oraz
demia
przyznaje
tak¿e specjalne
ratownictwa w kajakarstwie górskim, a tak¿e
stypendia
dla
osób
niepe³nozawody kajakowe na rzece Ropie, w pobli¿u
sprawnych oraz sportowców.
mostu w Gorlicach, wzbudzi³y podziw i
niedowierzanie wœród widzów. Zawody by³y
Wa¿ne jest równie¿ to, i¿ dyplom
tak¿e oceniane przez jurorów. Najlepsi to:
AE jest wa¿ny w 25 krajach UE.
- w kategorii open kobiet: 1. Uta Kuhn,
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz
2. Wanda Janiszewska, 3. Barbara Kokot
z wielkim uznaniem odniós³ siê do
- w kategorii open mê¿czyzn: 1. Aleksander
rozpoczynaj¹cej siê wspó³-pracy z
Doba, 2. Wojciech Kouhan, 3. S³awomir
Akademi¹ Ekonomiczn¹. Wyrazi³
Kaczanowski
ogromn¹ wdziêcznoœæ dla rektora
- w kategorii Autochton kobiety:
prof. Ryszarda Borowieckiego za
1. Katarzyna Niedziela, 2. Paulina Biernacka.
przychylnoœæ i ogromn¹ otwartoœæ
W kolejnych dniach kajakarze, pod wodz¹
na propozycje za strony powiatu.
komandora Marka Lityñskiego, p³ynêli rzek¹
Rop¹ z Szymbarku do Biecza (17 km), z
Szczególne podziêkowania skie£osia do Szymbarku (14 km) i uczestniczyli
rowa³ tak¿e dla dr Leszka Strzemw slalomie na bystrzu w Ropicy Polskiej.
bickiego za sumiennoœæ i niezwySpotkali siê z uczestnikami kajakowej
k³¹ aktywnoœæ w realizacji powyprawy w Himalaje oraz w³adzami miasta
mys³u. Chodzi³o nam o to, ¿eby w
Gorlice i Biecza. Zwiedzili tak¿e muzeum w
Gorlicach by³a znamienita uczelGorlicach oraz bieckie zabytki.
nia i tak siê sta³o - powiedzia³
Organizatorem sp³ywu by³o Starostwo
starosta - st¹d jest AE i AGH .
Powiatowe w Gorlicach, a wspó³organizato-

IV Ogólnopolski Sp³yw Kajakowy Rzek¹ Rop¹ Gorlice 2006

rami: Urz¹d Miasta Gorlice, Urz¹d Gminy
Gorlice i Biecz, Klub Turystyki Kajakowej i
Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Gorlicach oraz Klub Sportowy "Jutrzenka" Gorlice.
Kierownictwo sp³ywu pe³nili: Marek Lityñski (komandor), Bogus³aw Niedziela
(wicekomandor), J. Batko, Z. M¹czyñski (kwatermistrzowie), P. Sikora (kierownik
pokazów), B. Niedziela (pilot pocz¹tkowy, J ¯erañski (pilot koñcowy).
Patronat honorowy sprawowa³ starosta Miros³aw Wêdrychowicz, a na czele komitetu
organizacyjnego sta³ koordynator Zespo³u ds. promocji Krzysztof Mikruta.
Celem sp³ywu by³o poznanie atrakcji turystycznych Gorlic i Biecza oraz propagowanie
turystyki i sportu kajakowego a tak¿e ogólnopolska promocja Ziemi Gorlickiej.
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Na tym jednak nie koñcz¹
siê wspólne inicjatywy. Kolejne
to: Uniwersytet Z³otego Wieku
i studia podyplomowe z zakresu
zarz¹dzania regionem z uwzglêdnieniem korzystania z funduszy
unijnych.
STR

5

BIULETYN

SAMORZ¥DOWY

POWIATU

GORLICKIEGO

Z pracy Zarz¹du Powiatu Gorlickiego
Zarz¹d Powiatu:
- Wyrazi³ zgodê na przeprowadzenie czêœciowego remontu kuchni w ZSZ w Bobowej, co pozwoli na dostosowanie
pomieszczeñ do wymogów sanitarnych i dalsze prowadzenie sto³ówki oraz kolonii letnich.
- Zdecydowa³ o sprzeda¿y budynku szpitala zakaŸnego w Gorlicach przy ul. Wêgierskiej 48 za kwotê 1,7 mln z³ og³aszaj¹c
drugi przetarg.
- Zatwierdzi³ bilans z wykonania bud¿etu Powiatu Gorlickiego za 2005 rok.
- Okreœli³ obszary inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach œrodków europejskich obejmuj¹ce: infrastrukturê
drogow¹ (min. drogi Sêkowa - Rozdziele, Krynica - Wysowa - Blechnarka), edukacjê (np. hala sportowa w Bieczu,
kszta³cenie zawodowe), termomodernizacjê obiektów publicznych, turystyke ( np. szlak naftowy, szlak architektury
drewnianej). Postanowi³ równie¿ zwo³aæ w czerwcu forum organizacji pozarz¹dowych celem generowania pomys³ów
i Ÿróde³ finansowania
- Zapozna³ siê ze sprawozdaniami z merytorycznej dzia³alnoœci jednostek oœwiatowych za I kwarta³ 2006 r. i postanowi³,
i¿ I etap realizacji wniosków dotycz¹cych przyznania œrodków na remonty i inwestycje zostanie uruchomiony w ramach
rezerwy uzyskanej z podzia³u wolnych œrodków bud¿etu.
- Postanowi³ zorganizowaæ spotkanie z dyrektorami jednostek oœwiatowych w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ z³o¿enia wniosku o
doposa¿enie obiektów szkolnych w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
- Ustali³ podzia³ wolnych œrodków bud¿etu za 2005 r.
- Wprowadzi³ do projektu uchwa³y Rady zadania zwi¹zane z termomodernizacj¹ 4 obiektów (ZSZ Bobowa, ZSZ Biecz,
ZST Gorlice, budynek Starostwa przy ul. 11-ego Listopada)
- Postanowi³ o uruchomieniu postêpowania przygotowawczego do wdro¿enia inwestycji pn. „Budowa hali sportowej
w Bieczu” (wspó³finansowanie z Gmin¹ Biecz).
- Okreœli³ wysokoœæ œrodków PFRON na dzia³alnoœæ:
- SNOR „Rodzina” w Gorlicach - 398.670 z³,
- DO-R „Caritas” w Gorlicach - 337.225 z³,
- WTZ przy Urzêdzie Gminy w Gorlicach - 337.225 z³

Otwarta szko³a ZST w Gorlicach

D

la innych i dla siebie otworzy³ swoje podwoje Zespó³ Szkó³ Technicznych w Gorlicach w ramach dni otwartych szko³y oraz
targów edukacyjnych „Edukacja drog¹ do sukcesu”.
Do szko³y przybyli potencjalni kandydaci na uczniów a tak¿e przedstawiciele wy¿szych uczelni.
Kandydaci obejrzeli prezentacje o historii szko³y, osi¹gniêciach (certyfikaty, nagrody, wyró¿nienia), warsztatach szkolnych, pracach
dyplomowych szkolnego ko³a SIMP, szkolnym oœrodku kariery i kierunkach nauczania, ko³ach MKHDK PCK i Caritas, promocji,
dzia³alnoœci sportowej i turystycznej. Goœcie obejrzeli tak¿e inscenizacjê s³owno - muzyczn¹ „Ziemia Gorlicka w twórczoœci
literackiej” i „Kochamy œpiew, kabaret”. Mogli tak¿e zobaczyæ sale i pracownie szkolne oraz wzi¹æ udzia³ w jeŸdzie próbnej
samochodem osobowym pod opiek¹ instruktora. W tym dniu mo¿na by³o bezp³atnie skorzystaæ z pracowni informatycznych, dobrze
wyposa¿onej si³owni a tak¿e spróbowaæ swych si³ na sztucznej œciance wspinaczkowej pod okiem doœwiadczonego instruktora.
Obecnie w szkole kszta³ci siê 700 uczniów. Dla nowych kandydatów przygotowano ponad 200 miejsc.
W tym dniu szko³a przygotowa³a tak¿e coœ dla swoich uczniów a zw³aszcza tegorocznych maturzystów. By³y to Targi Edukacyjne
„Edukacja drog¹ do sukcesu”. Wœród uczestników prezentacji byli min. przedstawiciele: Politechniki Krakowskiej, Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu oraz kilku innych uczelni, szkó³ prywatnych
wy¿szych i policealnych. £¹cznie zaprezentowa³o siê 18 szkó³.
Maturzyœci mieli mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z ofert¹ szkó³ a tak¿e rozmowy z wyk³adowcami i studentami.

Ma³gorzata Kruczek i Dariusz Dopiera³a, uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych w Gorlicach,
otrzymali z r¹k starosty Miros³awa Wêdrychowicza stypendia za dobre wyniki w nauce.
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Z pracy Komisji Rady Powiatu

GORLICKIEGO

Interpeluj¹ Radni

Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi
Karol Tenerowicz - wp³yn¹æ na zaGorlickiej, pod kierownictwem Zofii Karz¹dców dróg i przeprowadziæ w trymiñskiej, zapozna³a siê z informacj¹ na
bie pilnym renowacjê oznaczenia potemat rozwoju turystyki w Powiecie
ziomego dróg na terenie ca³ego poGorlickim ze szczególnym uwzglêdnieniem
wiatu.
oferty turystycznej, uzdrowiskowej i leœnej
Zygmunt Potok - przeznaczyæ wszyoraz jej wykorzystaniem.
stkie wolne œrodki finansowe na reNadleœniczy Kazimierz ¯egleñ przedstawi³
mont dróg powiatowych z uwzglêofertê Nadleœnictwa £osie, którego lasy to
dnieniem dróg ¿wirowych, rowów i
istne bogactwo flory i fauny. Zaproponowa³,
by w materia³ach promocyjnych zamieszczaæ wiêcej informacji na temat bogactwa przepustów.
Stanis³aw Bystrowicz - zobowi¹zaæ
przyrodniczego powiatu gorlickiego.
Julia Prokopowicz z ubolewaniem zwróci³a uwagê, ¿e spada zainteresowanie Wysow¹ rzecznika konsumentów, by zainteredo czego przyczynia siê fatalny stan drogi dojazdowej osuwisko w Hañczowej. sowa³ siê monopolistycznymi praktyZaproponowa³a, by w Wysowej organizowaæ wiêcej imprez o charakterze turystyczno kami dostawcy gazu do ogrzewania
rekreacyjnym zw³aszcza w zimie np. biegi narciarskie.
mieszkañ.
Obecny na posiedzeniu starosta Miros³aw Wêdrychowicz zaznaczy³, ¿e samorz¹dy Edward Jamro - przedstawiæ zakres,
musz¹ tworzyæ warunki do rozwoju turystyki jako czêœci gospodarki. Same imprezy koszty i celowoœæ obs³ugi medialnej
nie wystarcz¹. Zgodzi³ siê z opini¹, ¿e dojazd do Wysowej wci¹¿ jest trudny ze powiatu prowadzonej przez RTG.
wzglêdu na osuwisko w Hañczowej, ale opracowano ju¿ program przeciwosuwiskowy - dlaczego reaktywowana jest Filia
i jest dokumentacja geologiczna. Aktualnie powiat czeka na promesê, by wykonaæ
Starostwa w Bieczu i jakie s¹ tego
projekt. Termin rozpoczêcia prac to koniec 2006 lub pocz¹tek 2007. Realna staje siê te¿
budowa drogi Krynica - Wysowa - Blechnarka - granica pañstwa, co znacznie koszty.
podnios³oby atrakcyjnoœæ turystyczn¹ tego terenu.
Przewodnicz¹ca Zofia Kamiñska zaproponowa³a w³¹czenie do prac Komisji
kwestii perspektyw rozwoju transportu publicznego w powiecie w zwi¹zku z Zofia Kamiñska - wyst¹pi³a do
likwidacj¹ przez publicznych przewoŸników wielu kursów autobusów.
prezesa PKS Connex Gorlice z apelem
Komisja Edukacji, Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Mniejszoœci
o cofniêcie decyzji o likwidacji kursu
Narodowych, pod przewodnictwem Karola Tenerowicza, spotka³a siê z
dyrektorami szkó³ ponadgimnazjalnych i placówek opiekuñczo wychowawczych, by autobusowego na trasie Gorlice-Sitzapoznaæ siê z ich opini¹ na temat projektu ustawy o edukacji. Dyrektorzy wyra¿ali nica o godz.20 zbieraj¹c pod protestem oko³o 100 podpisów. Apel popar³
obawy zwi¹zane z czêst¹ zmiennoœci¹
tak¿e starosta Miros³aw Wêdrychoprawa oœwiatowego i aktów wykonawwicz.
czych.
Stanis³aw Kaszyk - zebra³ wœród
Sugerowali, by nast¹pi³a ogólnopolska
standaryzacja programów, unowoczeœRadnych Powiatu 540 z³ jako pomoc
nienie systemu kszta³cenia zawodowego
finansow¹ dla dzieci polskiego pochouwzglêdniaj¹cego nowe techniki i technodzenia z Bia³orusi na ich wakacyjny
logie oraz, by nauka w klasach maturalwypoczynek organizowany przez
nych obejmowa³a tylko przedmioty
GOK i Klub Krwiodawców Fratres z
wybrane przez uczniów.
£u¿nej.
Komisja stwierdzi³a, ¿e z punktu widzenia
organów administracji samorz¹dowej
nastêpuje uszczegó³owienie i uszczelnienie przepisów prawa oœwiatowego, co pozytywnie rzutuje na
sprawne zarz¹dzanie oœwiata w po- (dok. ze str.1)
wiecie. W odniesieniu do szkó³ nale¿y Organizatorami Konkursu „Moje spotkania z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II' byli: Urz¹d
zauwa¿yæ du¿y wysi³ek dyrektorów Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Urz¹d Miasta Krakowa, Kuratorium Oœwiaty
przy organizacji egzaminu matural- w Krakowie oraz Kuria Metropolitarna w Krakowie.
nego oraz konstruowania szkolnego Uczestnicy mieli zaprezentowaæ spektakl teatralny zrealizowany wed³ug w³asnego
prawa zawartego w statutach szkó³.
scenariusza, którego treœæ zwi¹zana jest z osob¹ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, jego ¿yciem
Komisja zwróci³a siê ponadto do i nauczaniem. Gorlicki zespó³ zaprezentowa³ spektakl autorski pt. ”Góry Wujka Karola”. To
Zarz¹du Powiatu o w³¹czenie do wielkie wyró¿nienie dla Teatru ZS nr 1 w Gorlicach laureata tegorocznego konkursu
planów remontowych modernizacjê Teatralnego im. Jana Paw³a II.
sto³ówki w ZSZ w Bobowej, aby Wystêpom na krakowskiej scenie przygl¹da³a siê 7-osobowa komisja, w sk³ad której weszli
mog³y siê tam odbywaæ kolonie m.in. Józef Winiarski, reprezentuj¹cy Urz¹d Marsza³kowski, dyrektor Teatru Ludowegoletnie. Zaproponowa³a tak¿e podjêcie Jerzy Federowicz, profesor PWST- Monika Rasiewicz, Anna Balon- polonistka i redaktorka
rozmów z firm¹ kamieniarsk¹ na „Wychowawcy”.
wykonanie portalu i schodów Uroczyste podsumowanie konkursu nast¹pi 16 maja w Teatrze im. Juliusza S³owackiego, na
wejœciowych do budynku I LO im. M. które zaproszeni s¹ wszyscy finaliœci. W spotkaniu weŸmie udzia³ ks. kard. Stanis³aw
Kromera w Gorlicach ze œrodków Dziwisz. Najlepsze utwory muzyczne oraz fragmenty sztuk teatralnych prezentowane bêd¹
Stowarzyszenia Przyjació³ I LO.
na Rynku G³ównym w Krakowie 21 maja oraz na krakowskich B³oniach w dniu spotkania
papie¿a Benedykta XVI z m³odzie¿¹.

Inicjatywy Radnych

Na krakowskiej scenie
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Absolutorium dla Zarz¹du Powiatu

R

ada Powiatu Gorlickiego podczas XXXIX sesji, po
wys³uchaniu sprawozdania z wykonania bud¿etu Powiatu
Gorlickiego za 2005 rok przedstawionego przez Starostê
Miros³awa Wêdrychowicza oraz pozytywnych opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, przyjê³a sprawozdanie
z wykonania bud¿etu za ubieg³y rok udzielaj¹c absolutorium
Zarz¹dowi Powiatu.
Realizacja bud¿etu Powiatu za 2005 rok przedstawia siê nastêpuj¹co:
Dochody - 64.347.669 z³
Wydatki - 65.087.489 z³
Deficyt - 739.820 z³
Przychody - 7.944.547 z³
Rozchody - 4.811.580 z³
Najwa¿niejsze wydatki ubieg³orocznego bud¿etu to: oœwiata i wychowanie - 35,6 mln z³ tj. 54,7% wydatków bud¿etu, pomoc i polityka
spo³eczna - 5,5 mln z³ czyli 16,6%, drogi - 7,4 mln z³ tj. 11,3%, zadania
administracji publicznej - 5,5 mln z³ czyli 8,4%, ochrona p. po¿.
i bezpieczeñstwo publiczne - 2,9 mln z³ tj. 4,5%, ochrona zdrowia 1,5
mln z³ tj. 2,3%.
Realizuj¹c bud¿et 2005 roku Zarzad podejmowa³ intensywne
dzia³ania w celu pozyskania dodatkowych œrodków, w tym z Unii
Europejskiej, co zaskutkowa³o zwiêkszeniem dochodów bud¿etu o 7,9
mln z³.
W pocz¹tkowym bud¿ecie na 2005 rok zabezpieczono na
wydatki inwestycyjne kwotê 3.723.780 z³, a ostateczne wykonanie
wynosi 8.274.316 z³ czyli prawie 2,5 razy wiêcej ni¿ plan dochodów
pozwala³ prognozowaæ przy koñcu 2004 roku.
Na inwestycje zwi¹zane z drogami wydano 5,2 mln z³ co
stanowi 62,2% wydatków inwestycyjnych ogó³em, zaœ 32% czyli 2,6
mln z³ to wydatki na inwestycje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ oœwiatow¹.
Szczególnie zauwa¿alnym faktem jest wykonanie inwestycji drogowych przy sfinansowaniu ich œrodkami zewnêtrznymi
w kwocie 4.055.019 z³, czyli w prawie 80-ciu procentach. Dok³adaj¹c
do powy¿szej kwotê prawie 730 tys. z³ przeznaczonych na remonty
dróg i mostów mo¿na uznaæ, ¿e infrastruktura drogowa zosta³a
znacz¹co dofinansowana, chocia¿ potrzeby w tym zakresie s¹
kilkunastokrotnie wy¿sze.
Zad³u¿enie Powiatu na koniec 2005 roku wynosi³o 3,4 mln z³.
W ubieg³ym roku bud¿et Powiatu zosta³ tak¿e obci¹¿ony kwot¹ 9,4
mln z³ z tytu³u porêczeñ udzielonych Szpitalowi Specjalistycznemu
w Gorlicach.
Rada Powiatu, po udzieleniu jednog³oœnie absolutorium,
podjê³a tak¿e uchwa³y dotycz¹ce: udzielenia pomocy finansowej
samorz¹dowi województwa w wysokoœci 50 tys. z³ na budowê
chodnika przy drodze w
Stró¿ówce oraz miastu
Gorlice w kwocie 20 tys.
z³ z przeznaczeniem na
dofinansowanie dzia³alnoœci Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
Powo³a³a tak¿e Komisjê
Statutow¹ w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek organizacyjnych powiatu.
WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
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Pytania do...
Rozmowa z przewodnicz¹cym Rady Powiatu Gorlickiego
Czes³awem K³aps¹
Red. - Rada Powiatu udzieli³a Zarz¹dowi jednog³oœnie absolutorium za
wykonanie bud¿etu w 2005 roku. Sk¹d ta
jednomyœlnoœæ?
Czes³aw K³apsa
Zarz¹d Powiatu
dzia³a³ w roku 2005 r. pod przewodnictwem Witolda Kochana
obecnego
Wojewody Ma³opolskiego. Absolutorium udzielone zosta³o Zarz¹dowi pod
kierunkiem wybranego pod koniec
grudnia starosty Miros³awa Wêdrychowicza. By³ on jednak
cz³onkiem Zarz¹du przez ca³y 2005 rok, st¹d absolutorium dla
Zarz¹du Powiatu Gorlickiego na czele z Panem Wêdrychowiczem nie by³o tylko formalnoœci¹.
Jednomyœlnoœæ Rady wynika³a z konkretnych dzia³añ ca³ego
Zarz¹du w ubieg³ym roku.
Red. Jak Pan Przewodnicz¹cy ocenia tê dzia³alnoœæ?
Cz. K³apsa -Sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2005 r.
radni otrzymali w ustawowym terminie czyli 15 marca 2006 r.
By³a wiêc mo¿liwoœæ szczegó³owej analizy tego obszernego
dokumentu tak przez radnych indywidualnie jak i przez
wszystkie komisje. St¹d na sesji absolutoryjnej nie by³o
niejasnoœci. Zarówno kluby radnych z koalicji jak i pozostali
realizacjê bud¿etu ocenili pozytywnie. Wniosek o udzielenie
absolutorium sporz¹dzi³a Komisja rewizyjna. Przes³a³em go
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a ta
przekaza³a odwrotnie pozytywn¹ opiniê o wniosku. RIO
przes³a³o równie¿ Radzie Powiatu pozytywn¹ opiniê
o sprawozdaniu z wykonania bud¿etu. W dyskusji nie by³o
krytycznych uwag w tej kwestii, a wrêcz przeciwnie.
Wskazywano na operatywnoœæ Zarz¹du w realizacji
inwestycji, szczególnie drogowych, gdzie pozyskano
dodatkowe œrodki dziêki czemu przekroczono pierwotne
za³o¿enia w zakresie modernizacji dróg powiatowych.
Zwracano tak¿e uwagê na znaczne zmniejszenie deficytu
bud¿etowego.
Red. Czyli nie by³o ¿adnych krytycznych uwag ze strony
radnych?
Cz. K³apsa - Mo¿e tylko tyle, ¿e zmniejszenie deficytu
bud¿etowego wynik³o min. z braku mo¿liwoœci realizacji
takich du¿ych zadañ jak np. modernizacja drogi Sêkowa
Rozdziele czy budowa sali gimnastycznej w Bieczu. Zadania
te zosta³y pozytywnie ocenione przez panel ekspertów na
szczeblu wojewódzkim, ale z braku œrodków w ramach
ZPORR nie wesz³y do realizacji i trafi³y na listy rezerwowe.
St¹d wynik³y „oszczêdnoœci” na udziale w³asnym Powiatu, co
oczywiœcie nie jest „osi¹gniêciem”.
Jeden z radnych wnosi³ tak¿e uwagi co do trybu pracy Zarz¹du
i sposobu rozwi¹zywania niektórych spraw gospodarczych
i administracyjnych.
Red. Jak Zarz¹d pracuje pod nowym przewodnictwem?
Cz. K³apsa - Myœlê, ¿e mamy szczêœcie do starostów. Tak
poprzedni jak i obecny starosta to bardzo dobrzy szefowie
Powiatu.
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