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Powiatowe priorytety

P

„...Do¿ynki to jeden z najpiêkniejszych sk³adników naszej narodowej to¿samoœci. W ten sposób wyra¿amy szacunek i uznanie dla
rolniczego trudu. Dziêkujemy za
pracê, za plony i za chleb. Bez tego
owocu pracy r¹k rolnika, nie by³oby ¿adnej innej aktywnoœci cz³owieka. Bez ustawicznego odradzania siê ziarna, bez chleba,
zamar³o by ¿ycie. Dlatego, choæ
do¿ynki s¹ przede wszystkim
œwiêtem rolników i mieszkañców wsi, to jest to równie¿ œwiêto nas wszystkich.
Czas wiêc, po³amaæ rêk¹, ten ¿niwny op³atek, tak po staropolsku, za ziemi
dostatek!...”
Tymi s³owami starosta I Powiatowych Do¿ynek Marek Bugno wita³ goœci, którzy zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ tê uroczystoœæ. Towarzyszy³a mu w charakterze staroœciny do¿ynek Maria Guba³a. Do¿ynki odbywa³y siê 15 sierpnia w
Gorlicach i 9 wrzeœnia w Kobylance.
cd.str.4,5

odnieœæ atrakcyjnoœæ turystyczn¹ Ziemi
Gorlickiej, zmodernizowaæ drogi powiatowe, poprawiæ wyposa¿enie i funkcjonowanie warsztatów szkolnych, wybudowaæ nowe
obiekty sportowe oraz skorzystaæ z niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii to g³ówne zamierzenia Powiatu, które byæ mo¿e uda siê zrealizowaæ w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Ca³y Program Operacyjny dzieli siê na 8 Priorytetów, wynikaj¹cych ze Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego oraz 22 dzia³ania. Zamierzamy uczestniczyæ poprzez nasze projekty w piêciu
obszarach - mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
cd. str. 6
Termomodernizacyjne plany Powiatu
Blisko 20mln z³ maj¹ wynieœæ nak³ady na termomodernizacjê kolejnych powiatowych obiektów.
Plany w tym zakresie dotycz¹ 20 budynków i maj¹
byæ zrealizowane przy pomocy œrodków z Funduszu Spójnoœci
cd. str. 3

X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Gorlickiego

Szkolne remonty i doposa¿enia

D

wie wa¿ne uchwa³y podjêli radni powiatu podczas X nadzwyczajnej
sesji w dniu 10 wrzeœnia 2007r. W pierwszej wyrazili zgodê na
wydzier¿awienie przez Szpital Specjalistyczny w Gorlicach pomieszczeñ stacji dializ oraz oddzia³u i poradni nefrologicznej. Za przyjêciem tej
uchwa³y g³osowa³o 15 radnych, 4 by³o przeciw, a 1 wstrzyma³ siê od g³osowania.
Drug¹ uchwa³¹ radni powiatu wyrazili pozytywn¹ opiniê o czasowym
zaprzestaniu dzia³alnoœci czterech szpitalnych oddzia³ów: chirurgii ogólnej
i onkologii, ginekologii i po³o¿nictwa, okulistyki oraz pododdzia³u laryngologii. Za t¹ uchwa³¹ g³osowa³o 9 radnych, przeciw by³o 6, a 5 wstrzyma³o siê
od g³osu.
Rada podjê³a tak¿e stanowisko w sprawie oceny aktualnej sytuacji w gorlickim szpitalu.
Debata podczas X nadzwyczajnej sesji trwa³a wiele godzin. Radni dok³adnie
analizowali wszystkie
za i przeciw. Mieli wiele pytañ, uwag i obaw,
które starali siê wyjaœniæ cz³onkowie zarz¹du powiatu oraz dyrektor szpitala.
Wiêcej na str. 3 i 8.

O

ko³o 1 mln z³ przeznaczy³ powiat gorlicki na remonty, malowanie oraz doposa¿enie placówek oœwiatowych podczas
tegorocznych wakacji mówi starosta Miros³aw
Wêdrychowicz.
I tak w I LO im. M. Kromera prowadzono prace
zwi¹zane z zabezpieczeniem attyki o wartoœci
oko³o 13 tys. z³ oraz zabezpieczenie stropu nad
II piêtrem (oko³o 200 tys. z³). Wykonywany jest
równie¿ remont, malowanie i doposa¿enie szkolnej biblioteki (41 tys. z³) oraz osuszanie piwnic
metod¹ elektroosmozy (18,3 tys. z³).
Powa¿ne prace o wartoœci ponad 91 tys. z³
prowadzone by³y w gorlickim „Ekonomiku”,
czyli III etap wymiany instalacji elektrycznej
oraz malowanie pomieszczeñ.
Du¿y zakres maj¹ równie¿ remonty w ZST w
Gorlicach mówi starosta. Obejmuj¹ one II etap
remontu sanitariatów na kwotê 79,3 tys. z³, adaptacjê pomieszczeñ na pracowniê komputerow¹
na wartoœæ 12 tys. z³ oraz wykonanie wentylacji
w pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej
za 14,7 tys. z³.
cd. Str.6
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Informator Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
tel. centrala 018 35 35 380
fax: 018 35 37 545
starostwo@powiat.gorlice.pl
www.powiat.gorlicki.pl
Godz. urzêdowania:
poniedzia³ek - 8.00 - 16.00
wtorek - pi¹tek - 7.30 - 15.30
Sekretariat: tel. 018 35 48 701
Starosta
Miros³aw Wêdrychowicz
Wicestarosta
Witold Kochan
Etatowy Cz³onek Zarz¹du
Stanis³aw Szura
Sekretarz Powiatu
Krzysztof Augustyn
Skarbnik Powiatu
Krystyna Lewek
tel. 018 35 48 704
Wydzia³ Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Naczelnik-Jan Szkaradek
tel. 018 35 48 750
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 Rozwoju
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. Biecka 3
tel. 018 35 48 790
Wydzia³ Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami
Naczelnik-Maria Przyby³o
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35 48 740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
NaczelnikStanis³awa Gêbarowska
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. (0-18) 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 35-36-307
Rzecznik Konsumentów
Krzysztof Majcher
tel (0-18) 35-48-780

POWIATU

Œrodki na powiatowe drogi

T

rzy zadania bêd¹ realizowane w ramach pozyskanych przez zarz¹d powiatu œrodków na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych na drogach powiatowych. Wartoœæ ogólna tych zadañ przekroczy 2,1 mln z³, w tym œrodki w³asne Powiatu
siêgaj¹ 488 tys. z³. Zarz¹d Powiatu podj¹³ decyzjê o realizacji nastêpuj¹cych zadañ:
stabilizacja osuwiska wraz z odbudow¹ drogi powiatowej Sêkowa-Rozdziele, przebudowa mostu w Mszance w ci¹gu drogi powiatowej Mszanka-Wola £u¿añska, wykonanie
dokumentacji geologiczno – in¿ynierskiej i projektowo-budowlanej w ramach zadania
„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow¹ drogi powiatowej Strzeszyn-Sitnica-Turza”.
II Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Beskidzie Niskim 2007

F

estiwal Muzyki Cerkiewnej w Beskidzie Niskim”
zrodzi³ siê w ubieg³ym roku w Instytucie
Skutecznego Dzia³ania w Warszawie, a jego
inicjatorami s¹ Pañstwo Edyta i Adam Sulimscy. Za ich
spraw¹ w cerkwiach i koœcio³ach powiatu gorlickiego
rozbrzmiewa³a muzyka cerkiewna w wykonaniu Chóru
Kameralnego Cappella Musicae Antiquae Orientlis
z Poznania pod dyrekcj¹ prof. Leona Zaborowskiego (na
zdjêciu).
Wyrównaæ szanse
³odzie¿owy Dom Kultury w Gorlicach, Miêdzyszkolny Oœrodek Sportu oraz
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach to trzy placówki, które
przyst¹pi³y do realizacji programu „Wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y w Powiecie Gorlickim w 2007 roku”. Z ró¿nych form zajêæ
pozalekcyjnych w okresie od lipca do grudnia br. skorzysta blisko 600 uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Zarz¹d powiatu pozyska³ na
ten cel 81 tys. z³. Kwota ta stanowi 70% kosztów ca³ego zadania, a pozosta³e œrodki
pochodz¹ z bud¿etu Powiatu.
XXV WATRA w Zdyni

M
W

Zdyni odby³a siê jubileuszowa XXV
£emkowska Watra. Po raz kolejny na
Ziemiê Gorlicka przyjecha³y tysi¹ce £emków rozsianych po Polsce i œwiecie, by powróciæ
do swoich korzeni, by nasyciæ siê rodzimym krajobrazem i wzajemn¹ bliskoœci¹. Goœciem honorowym Watry by³ prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko (na zdjêciu z rodzin¹). Jak zwykle Watrê
uœwietni³y wystêpy kilkudziesiêciu zespo³ów
z Polski i z zagranicy. Tegoroczna Watra przypafot. E. Wresi³o
da³a w 60. rocznicê Akcji "Wis³a".
Kompleksowa kanalizacja i wodoci¹gi
ziewiêæ gmin powiatu gorlickiego w tym miasto Gorlice ma szansê na
kompleksowe rozwi¹zanie problemu œcieków oraz zaopatrzenia mieszkañców w
wodê. Wszystko za spraw¹ projektu o nazwie „Modernizacja i rozbudowa
systemu zaopatrzenia mieszkañców powiatu gorlickiego w wodê oraz gospodarki
œciekowej zlewni rzeki Ropa”, który na zlecenie Zwi¹zku Gmin Ziemi Gorlickiej zosta³
z³o¿ony do Funduszu Spójnoœci. Wniosek wstêpny przeszed³ ju¿ pierwsz¹ ocenê
i znalaz³ siê na liœcie indykatywnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie,
którego udziela Komisja Europejska. Przed samorz¹dami miast i gmin jednak jeszcze
ogrom pracy w zakresie przygotowania dokumentacji technicznych oraz pozwoleñ na
budowê. Wartoœæ szacunkowa ca³ego projektu to oko³o 250 mln z³. Mamy szansê na
dofinansowanie oko³o 85% tej kwoty – podkreœla starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
Grodzki Super OeS

D

S
fot. M. Bobola

tarosta Miros³aw Wêdrychowicz wraz ze
zwyciêzcami I rundy Grodzkiego Super
OeS-u, która rozgrywana by³a w Bieczu
o puchar starosty gorlickiego. Druga runda odby³a
siê na terenie obiektów sportowych w Gorlicach.
W zawodach wystartowa³o ponad 50 za³óg. Trzecia runda odbêdzie siê w grudniu w Bieczu.
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Wydzier¿awienie dializy
Kwesti¹ podstawow¹ jest fakt, i¿ po ewentualnym
wydzier¿awieniu stacji dializ, dializy œwiadczone
bêd¹ na dotychczasowych zasadach, czyli
nieodp³atnie w ramach kontraktu z NFZ i nadal
bêd¹ wykonywane w Gorlicach. Pracowników
stacji dializ oraz oddzia³u i poradni nefrologicznej
przejmie wy³oniony w drodze przetargu nowy podmiot.
1. Podstawowym uzasadnieniem dla podjêcia przez
radê powiatu decyzji o wydzier¿awieniu stacji dializ
oraz oddzia³u i poradni nefrologicznej by³a koniecznoœæ znalezienia œrodków na realizacjê projektu
„Poprawa ochrony zdrowia w powiecie gorlickim” na
który w grudniu 2006 roku Szpital otrzyma³ œrodki
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego obszaru Gospodarczego. £¹czna kwota
projektu wynosi 2.125.130 Euro.
Projekt obejmuje niezwykle istotne dla szpitala zadania: remont trzech piêter budynku g³ównego szpitala,
zakup aparatury i sprzêtu medycznego oraz realizacjê
programów profilaktycznych skierowanych do mieszkañców powiatu gorlickiego.
2. Wycena projektu dokonana by³a w 2005 roku. Od
tej pory nast¹pi³ wysoki wzrost cen materia³ów i ro-

bocizny. Pokazuj¹ to wyniki dwóch przetargów, które
znacznie przekraczaj¹ za³o¿enia finansowe projektu.
St¹d powsta³ problem domkniêcia finansowego tego
zadania.
3. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy mo¿liwoœci
pozyskania œrodków na ten cel oraz szpitalnych zasobów, wydaje siê, ¿e jedynym mo¿liwym Ÿród³em pozyskania pieniêdzy na realizacjê projektu jest wydzier¿awienie stacji dializ, oddzia³u i poradni nefrologicznej podmiotowi zewnêtrznemu. Takie dzia³ania
przeprowadzi³y ju¿ szpitale np. w Nowym S¹czu, Limanowej, D¹browie Tarnowskiej, Myœlenicach i Jaœle.
5. Gorlicki szpital zamierza og³osiæ przetarg na
przejêcie tego zakresu œwiadczeñ medycznych wraz z
dzier¿aw¹ pomieszczeñ na okres 15 lat. Nowy
podmiot œwiadcz¹cy us³ugê zapewniæ musi obs³ugê
pacjentów dializowanych oraz oddzia³u i poradni
nefrologicznej na poziomie przewy¿szaj¹cym
obecny, a przejêci pracownicy zabezpieczone mieæ
bêd¹ dotychczasowe warunki zatrudnienia.
Uzyskana jednorazowo kwota z tytu³u wieloletniego
czynszu dzier¿awnego i sprzeda¿y wyposa¿enia
pozwoli na pokrycie brakuj¹cych œrodków na projekt.

Termomodernizacyjne plany powiatu

B

lisko 20 mln z³ mln z³ maj¹ wynieœæ nak³ady
na termomodernizacjê kolejnych powiatowych obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Plany w tym zakresie dotycz¹: 11 placówek oœwiatowych, budynku przy ul. Michalusa w Gorlicach,
gdzie mieœci siê Powiatowy Urz¹d Pracy i pogotowie
ratunkowe, kolejnych obiektów szpitalnych oraz
DPS-ów. Roboty obejmowaæ maj¹ przede wszystkim: ocieplenie obiektów, wymianê okien, wymianê drzwi zewnêtrznych, modernizacjê systemów
grzewczych (wraz z wymian¹ Ÿród³a ciep³a), klimatyzacjê, wentylacjê oraz monta¿ kolektorów s³onecznych na 10 budynkach. Œrodki na ten cel Powiat zamierza pozyskaæ z Funduszu Spójnoœci.
W planach dotycz¹cych naszych obiektów powiatowych jest wiêc termomodernizacja ZS Nr 1 w Gorlicach, gdzie opracowany jest ju¿ projekt budowlanowykonawczy. Chcemy tak¿e zmodernizowaæ internat przy tej¿e szkole i tutaj jest gotowy audyt energetyczny, a projekt budowlany jest w trakcie opracowania - mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
Kolejny budynek szkolny przygotowywany do termomodernizacji to Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Gorlicach oraz wchodz¹cy w jego sk³ad budynek
Powiatowego Centrum Edukacji - mówi starosta
WRZESIEÑ 2007

Wêdrychowicz. Nastêpny budynek to internat ZSZ
w Bobowej, gdzie gotowy jest audyt energetyczny
i w trakcie opracowania jest projekt budowlany. Termomodernizacj¹ zamierzamy obj¹æ równie¿ internat
ZSO w Bieczu oraz dwa budynki Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku. Kolejne obiekty, które objête s¹ planami termomodernizacyjnymi b¹dŸ planem monta¿u kolektorów s³onecznych to: Domy Pomocy Spo³ecznej w Gorlicach
przy ul. Michalusa i ul. Sienkiewicza oraz w Klimkówce, SOSW w Kobylance i Szymbarku oraz Wielofunkcyjna Palcówka Opiekuñczo-Wychowawcza
„Razem” w Gorlicach. Do tego nale¿y do³o¿yæ równie¿ termomodernizacjê budynku administracyjnego
przy ul. Michalusa oraz kolejnych obiektów szpitalnych - mówi starosta Wêdrychowicz. Jak widaæ zadañ
jest sporo ale liczymy, i¿ kompleksowy projekt termomodernizacji znajdzie dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci i dziêki temu uda siê nam zmodernizowaæ wiele wa¿nych obiektów - mówi starosta.
Warto podkreœliæ, ¿e do tej pory, g³ównie dziêki œrodkom z Banku Ochrony Œrodowiska, przeprowadziliœmy termomodernizacjê kilkunastu obiektów powiatowych ,w tym tak¿e g³ównego budynku szpitala,
a wartoœæ tych zadañ przekroczy³a 15,5 mln z³.
STR
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I Do¿ynki Powiatowe
Chlebem
i ... tortem,
s³oñcem,
deszczem
i kapeluszem
cd. ze str.1
hlebem, zgodnie z do¿ynkow¹ tradycj¹, i tortem z okazji
10-lecia istnienia parafii pw. œw. Jadwigi
Królowej witano i czêstowano uczestników pierwszej czêœci
Powiatowych Do¿ynek, która odby³a siê w Gorlicach.
Towarzyszy³a im upalna, s³oneczna pogoda.
Druga czêœæ mia³a miejsce w Kobylance i choæ przebiega³a
pod niebem zakrytym ciê¿kimi chmurami, z których raz po
raz pada³ rzêsisty deszcz, by³a równie podnios³a i piêkna w
swym religijnym, dziêkczynnym i ludowym charakterze.
Tutaj tak¿e by³y œwie¿e bochny chleba, a dla goœci pami¹tkowe kapelusze.
Wœród goœci Powiatowych Do¿ynek byli m.in.: biskup
Edward Bia³og³owski, senator Stanis³aw Kogut, pos³owie
Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Czerwiñski, wójtowie i burmistrzowie oraz radni sejmiku, powiatu i miasta, komendanci policji i stra¿y oraz dyrektorzy gorlickich firm.
Wszyscy podziwiali wspania³e arcydzie³a z ziaren zbó¿, k³osów, kwiatów i owoców, które w formie wieñców dumnie
prezentowa³y ekipy z poszczególnych gmin powiatu gorlickiego.
I Powiatowe Do¿ynki po³¹czone by³y z jubileuszem 10-lecia
istnienia parafii pw. œw. Jadwigi Królowej w Gorlicach oraz
z zakoñczeniem jubileuszu 325-lecia kultu ³askami
s³yn¹cego obrazu Pana Jezusa Ukrzy¿owanego w Kobylance.
Organizatorami do¿ynkowych i jubileuszowych uroczystoœci byli: kustosz sanktuarium Pana Jezusa Ukrzy¿owanego
w Kobylance ks. Jan Potoplak, proboszcz parafii pw. œw.
Jadwigi Królowej w Gorlicach ks. Jerzy Gondek, starosta
gorlicki Miros³aw Wêdrychowicz, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Gorlickiego Marek Bugno oraz przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gorlice Bogdan Musia³.
Do¿ynki odby³y siê dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
duszpasterzy z parafii w Gorlicach i Kobylance, samorz¹dów gminnych, kó³ gospodyñ wiejskich, pañstwowej i ochotniczych stra¿y po¿arnych, policji oraz lokalnych organizacji i stowarzyszeñ kultywuj¹cych dawne zwyczaje i tradycje.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji I Powiatowych Do¿ynek oraz wziêli w nich udzia³ bardzo serdecznie dziêkujemy i zapraszamy na spotkanie za rok!

C

fot. J. Jarek
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-

-

korzystnych warunkach gospodarowania ONW 2007
(gmina Uœcie Gorlickie jako strefa górska oraz gminy
Ropa i Sêkowa ,a tak¿e niektóre miejscowoœci z gmin
Gorlice, Bobowa i Lipinki jako tereny o specyficznych utrudnieniach)- 3200 rolników, a udzielane
jest w formie dop³at do powierzchni dzia³ek rolnych
w wysokoœci 320 z³ w strefie górskiej i 264 w strefie
utrudnieñ specyficznych.
wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierz¹t m.in. rolictwo ekologiczne - 270 rolników, a roczna kwota udzielanej pomocy to ponad 2 miliony z³otych.
zalesianie gruntów rolnych - pomoc sk³ada siê
z trzech elementów tj. wsparcia na samo za³o¿enie
uprawy nastêpnie na jej pielêgnacjê oraz premie

Rolnictwo w powiecie gorlickim

7

7 milionów z³otych trafi³o do rolników powiatu
gorlickiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dop³at bezpoœrednich. To
powa¿ny zastrzyk finansowy dla 9,5 tys. zarejestrowanych gospodarstw rolnych - mówi³ podczas I Powiatowych Do¿ynek starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
Jak wynika z informacji Biura Powiatowego ARiMR
z dop³at bezpoœrednich korzysta ponad osiem tysiêcy rolników, a ³¹czna kwota wyp³acona w roku ubieg³ym to
ponad 12 milionów z³otych.
Natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004-2006 do gorlickich rolników trafi
oko³o 65 milionów z³otych.
zalesieniowa wyp³acana przez 20 lat. £¹cznie na to
dzia³anie wydatkowane bêdzie 250 tysiêcy z³.
- dostosowanie do standardów UE na dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska - 141 rolników, a kwota
dotacji to oko³o 4,5 miliona z³otych.
Warto tak¿e przypomnieæ, i¿ w 2007r. zosta³y zmienione
zasady przyznawania p³atnoœci do gruntów rolnych i rolnicy na jednym formularzu mog¹ ubiegaæ siê o szereg
ró¿nych p³atnoœci jak np.: jednolita p³atnoœæ obszarowa,
uzupe³niaj¹ca p³atnoœci obszarowa, p³atnoœci zwierzêce
oraz p³atnoœæ do uprawy roœlin energetycznych.
Mo¿na równie¿ ubiegaæ siê o p³atnoœæ cukrow¹ oraz do
uprawy chmielu i konopi jeœli ktoœ bêdzie prowadzi³ tego
typu uprawy.
Rolnicy skorzystali miêdzy innymi z:
- rent strukturalnych - 118 rolników, a ³¹czna kwota do
realizacji tego dzia³ania to ponad 21 milionów
z³otych przy przeciêtnej miesiêcznej wyp³acie 1500
z³ przez 10 lat.
- wsparcia gospodarstw niskotowarowych na restrukturyzacjê produkcji ¿ywnoœci 835 rolników, a ³¹czna pomoc wyniesie ponad 20 mln z³
- wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o nie-
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Powiatowe priorytety
Priorytet 1 to : „Warunki dla rozwoju spo³eczeñstwa opartego
na wiedzy”; dzia³anie "Poprawa jakoœci us³ug edukacyjnych”. Jest ono szans¹ na poprawê wyposa¿enia i funkcjonowania warsztatów szkolnych - mówi starosta. St¹d pomys³
utworzenia Centrum Kszta³cenia Ustawicznego na bazie trzech
warsztatów szkolnych ZSZ w Bieczu, ZSZ w Gorlicach i ZST
w Gorlicach. Rozwa¿ana jest tak¿e mo¿liwoœæ nawi¹zania
wspó³pracy z innymi powiatami oraz z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie okreœlenia zapotrzebowania firm.
W priorytecie 3 „Turystyka i przemys³ komputerowy”,
w dzia³aniu „Rozwój infrastruktury turystycznej”, schemat
„Rozwój produktów i oferty turystycznej” Powiat zamierza
wspólnie z zainteresowanymi i chêtnymi do udzia³u samorz¹dami
gminnymi i organizacjami podnieœæ atrakcyjnoœæ turystyczn¹
Ziemi Gorlickiej kontynuuje starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
Sposobem na to ma byæ budowa platform widokowych, parkingów, podœwietlenie drewnianych koœcio³ów, cerkwi, kapliczek
oraz innych obiektów. Ponadto z tego priorytetu Województwo
Ma³opolskie zaplanowa³o tak¿e w wieloletnim Programie Inwestycyjnym kwotê 7,7 mln z³otych na realizacjê projektu „Muzeum
- Dwory G³adyszów i Karwacjanów”.
W dzia³aniu Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, byæ
mo¿e uda³oby siê zrealizowaæ tak¿e projekt ochrony przed degradacj¹ i zabezpieczenia dla celów turystycznych zabytkowego
dworu D³ugoszowskich w Bobowej.
Priorytet 4 to „Infrastruktura dla rozwoju regionalnego”. Na
projekty w ramach tego priorytetu przypadnie najwiêcej œrodków
z MRPO, bo 390 mln euro, ale te¿ i potrzeby szczególnie w zakresie poprawy stanu dróg s¹ najwiêksze - mówi starosta.
W dzia³aniu „Rozwój infrastruktury drogowej” nasze plany
dotyczyæ musz¹ tych dróg, które w sposób jednoznaczny wp³yn¹
na rozwój gospodarczy oraz stanowiæ bêd¹ wa¿ne po³¹czenia
z sieci¹ dróg wojewódzkich i krajowych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e o 41 mln euro ubiegaæ siê bêdzie 19 powiatów z Ma³opolski. Czyli teoretycznie na nasze drogi
powiatowe przypad³aby kwota 7,6 mln z³otych na lata 20072013. Jest to 1,08 mln z³ w skali roku, podczas gdy na bie¿¹ce
utrzymanie dróg czyli remonty i zimowe odœnie¿anie wydajemy
rocznie na nasze drogi powiatowe oko³o 1,6 mln z³ podkreœla
starosta Wêdrychowicz .
W ramach tego priorytetu w Wieloletnim Programie Inwesty-

cyjnym przyjêtym przez Sejmik Województwa Ma³opolskiego
za³o¿ono kontynuacjê modernizacji dróg wojewódzkich: Moszczenica - Tarnów, Moszczenica - Konieczna, Jurków - Biecz
i Zborowice - Krzy¿ówka. Przewidywane ³¹czne nak³ady na te
inwestycje w latach 2007-2013 wynios¹ ponad 160 mln z³, co
z pewnoœci¹ prze³o¿y siê tak¿e na poprawê stanu dróg w naszym
powiecie mówi starosta.
W ramach Priorytetu 6 „Spójnoœæ wewn¹trzregionalna”
zainteresowani jesteœmy dzia³aniem ”Rozwój miast” i tutaj
chcielibyœmy zrealizowaæ projekty budowy hali sportowej dla
ZSZ i Gminy w Bieczu oraz hali sportowej dla ZS nr 1 w Gorlicach. Zaœ w dzia³aniu „Rozwój obszarów wiejskich” chcielibyœmy dokonaæ rozbudowy budynku dydaktycznego gimnazjum
specjalnego w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym
w Szymbarku.
Priorytet 7 to „Infrastruktura ochrony œrodowiska”. W dzia³aniu „Poprawa jakoœci powietrza i zwiêkszenie wykorzystania niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii” zamierzamy przygotowaæ projekt dotycz¹cy pozyskania energii s³onecznej poprzez
budowê instalacji kolektorów s³onecznych w budynkach u¿ytecznoœci publicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu tj.:
Domy Pomocy Spo³ecznej w Gorlicach i Klimkówce, internaty
w ZSO w Bieczu, ZSZ w Bobowej i ZS nr 1 w Gorlicach,
Specjalnych Oœrodkach Szkolno-Wychowawczych w Szymbarku i Kobylance, ZSZ w Gorlicach oraz Domu Dziecka w Gorlicach mówi starosta Wêdrychowicz.
Tak¿e w tym priorytecie Województwo Ma³opolskie planuje
w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wykonaæ
zadania: „Modernizacja wa³u przeciwpowodziowego na potoku
Libuszanka” oraz „Likwidacja szkód powodziowych na terenie
powiatów: nowos¹deckiego, gorlickiego i limanowskiego”.
W ramach programu Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej
“Wspó³praca Transgraniczna Polska - S³owacja” zamierzamy
realizowaæ w latach 2007-2013 I etap projektu budowy drogi Krynica-Wysowa-Granica Pañstwa na odcinku Wysowa-BlechnarkaGranica Pañstwa w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji. W projekcie uczestniczy 5 samorz¹dów. Jak widaæ plany i potrzeby s¹ ogromne, ale musimy sobie zdawaæ sprawê, ¿e ich realizacja jest zale¿na od przyznania œrodków o które w najbli¿szych
miesi¹cach bêdziemy siê ubiegaæ - mówi starosta Wêdrychowicz.

Szkolne remonty i doposa¿enia
cd. ze str.1
W ZS nr 1 w Gorlicach nak³ady na remonty wynios³y 174,7 tys. z³
i obejmowa³y: wykonanie dróg ewakuacyjnych p.po¿, remont
i malowanie sal lekcyjnych oraz sanitariatów w szkole i internacie
jak równie¿ projekt remontu wêz³ów sanitarnych w budynku
szko³y.
Za oko³o 80 tys. z³ wykonany bêdzie tak¿e remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w ZSZ w Gorlicach.
W ZSO w Bieczu za ponad 58 tys. z³ wykonano wymianê pod³óg
w pokojach internatu, remonty bie¿¹ce w salach oraz opracowano
projekt wydzielenia stref po¿arowych oraz projekt instalacji
wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu kontynuuje starosta
Miros³aw Wêdrychowicz.
W ZSZ w Bieczu za kwotê 70 tys. z³ przeprowadziliœmy remont
zastêpczej sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont tzw. „œwietlików” dachu warsztatów szkolnych.
Prace przy remoncie kuchni w internacie oraz uruchomieniu
nowej pracowni komputerowej trwa³y tak¿e w ZSZ w Bobowej,
a ich koszt wynosi 37 tys. z³.
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Z kolei w ZSR w Hañczowej wykonano remont pracowni
chemicznej, zabezpieczenie na klatce schodowej, remont
schodów oraz malowanie balkonów na ³¹czn¹ kwotê 20 tys. z³.
Prace remontowe w ³azienkach (25 tys. z³) oraz remont
ogrodzenia (25 tys. z³) wykonywane by³y tak¿e w SOS-W
w Szymbarku, a w SOS-W w Kobylance wykonano remont
instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ³azienek - mówi starosta
i dodaje jeszcze, ¿e Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bieczu otrzyma³a wewnêtrzn¹ sieæ informatyczn¹ i nowe wyposa¿enie, a na ten cel przeznaczyliœmy 8 tys. z³.
Placówki oœwiatowe w ostatnich latach dziêki prowadzonej
termomodernizacji wypiêknia³y zewnêtrznie. Dok³adamy starañ,
by równie¿ sale dydaktyczne oraz wszystkie pomieszczenia by³y
zmodernizowane i odnowione oraz by je doposa¿yæ w nowoczesny sprzêt i pomoce dydaktyczne - dodaje starosta. Jestem
pewien, ¿e te dzia³ania przyczyni¹ siê do poprawy warunków
nauki dla ponad 6 tysiêcy uczniów, którzy niedawno rozpoczêli
nowy rok szkolny.
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Z pracy Komisji Rady Powiatu Gorlickiego

K

omisja Edukacji, Sportu, Dziedzictwa
Kulturowego, Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych pod przewodnictwem Zofii Kamiñskiej zawnioskowa³a o nadanie powiatowej rangi Rajdowi im. Kazimierza Pu³askiego. Zarz¹d Powiatu uzna³ wniosek za zasadny i postanowi³, ¿e od roku szkolnego 2007/2008 odbywaæ siê
bêd¹ dwa rajdy o randze powiatowej: w trzeci tydzieñ czerwca Rajd im. Jana Paw³a II, a w trzeci tydzieñ wrzeœnia Rajd im. Kazimierza Pu³askiego.
Postanowi³ równie¿, i¿ w projekcie bud¿etu na
2008 rok zabezpieczone zostan¹ odpowiednie
œrodki na te cele. Id¹c za wnioskiem Komisji Zarz¹d Powiatu wyst¹pi³ równie¿ do Kierownika Wydzia³u Szkolnictwa Urzêdu Miasta Bardejów na S³owacji z proœb¹ o pomoc
w poszukiwaniu miejsca pochówku Konfederatów Barskich w Cigielce na S³owacji, w celu umieszczenia tam tablicy
upamiêtniaj¹cej tamte walki i poleg³ych ¿o³nierzy. Wnioski Komisji s¹ efektem wyjazdowego posiedzenia w Uœciu Gorlickim
i Izbach, czyli na terenach gdzie w drugiej po³owie XVIII wieku znajdowa³y siê okopy Konfederatów Barskich i toczy³y zaciête
walki.
Komisja Bud¿etowo - Finansowa i Mienia Powiatu pod przewodnictwem Adama Urbanka dokona³a analizy wykorzystania
œrodków bud¿etu oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska oraz perspektyw pozyskiwania œrodków z UE na zadania
i programy planowane na lata 2007-2013. Wœród zrealizowanych ju¿ wydatków Funduszu znalaz³y siê kwoty na zadania
zwi¹zane z edukacj¹ ekologiczn¹ tj. organizacj¹ akcji sprz¹tania obrze¿y zbiornika wodnego Klimkówka, w której uczestniczyli
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów z Ropy i Uœcia Gorlickiego, konkursem „Wêdkarstwo w cieniu ekologii” zorganizowany w ZSE, konkursem o formach przyrody organizowanym przez Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Gorlickiej.
Wa¿nym proekologicznym dzia³aniem bêdzie tak¿e kontynuacja usuwania odpadów azbestowych.
Komisja wyrazi³a uznanie dla dotychczasowych dzia³añ termomodernizacyjnych na kwotê ponad 15,5 mln z³. W planach
powiatu na lata 2007-2013 jest aplikowanie o œrodki z Funduszu Spójnoœci oraz Ma³opolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Prowadzone s¹ równie¿ przygotowania do Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, który oferuje wsparcie
pieniê¿ne na poprawê bazy szkolnej. Pierwszy nabór do wymienionych Ÿróde³ odbêdzie siê prawdopodobnie na prze³omie
paŸdziernika i listopada.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi Gorlickiej pod przewodnictwem Gra¿yny
Korygi zapozna³a siê z projektem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Gorlickiego. Komisja uzna³a, i¿ mo¿e on stanowiæ
materia³ wyjœciowy do dalszej pracy. Komisja zwraca³a uwagê na potrzebê szerokiej dyskusji nad zadaniami Strategii z udzia³em
wójtów i burmistrzów w ramach Zwi¹zku Gmin Ziemi Gorlickiej. Sugerowa³a tak¿e, by przy pracy nad Strategi¹ Powiatu
uwzglêdniaæ lokalne strategie gminne.
Komisja Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa pod kierunkiem Kazimierza ¯eglenia dokona³a analizy realizacji
Powiatowego Programu Ochrony Œrodowiska i Planu Gospodarki Odpadami. Komisja wyrazi³a zaniepokojenie pogorszeniem
siê stanu czystoœci wód i mo¿liwoœci¹ ograniczenia liczby punktów kontrolnych a tak¿e brakiem rozwi¹zañ w zakresie
gospodarki odpadami jak segregacja, wysypiska œmieci, zak³ad utylizacji. Zwróci³a równie¿ uwagê na koniecznoœæ rozwi¹zania
problemu braku wody w wielu miejscowoœciach, co ma siê staæ za poœrednictwem Zwi¹zku Gmin Ziemi Gorlickiej, który podj¹³
starania o pozyskanie œrodków z Funduszu Spójnoœci.
Komisja Inwestycji i Infrastruktury Technicznej pod przewodnictwem Grzegorza Kosiñskiego dokona³a analizy audytów
energetycznych niezmodernizowanych dotychczas obiektów powiatowych oraz zaawansowania prac termomodernizacyjnych
w szpitalu. Wœród obiektów objêtych audytem s¹: ZS Nr 1 w Gorlicach, internat ZS Nr 1, internat ZSO w Bieczu, ZSZ w Gorlicach, Powiatowe Centrum Edukacji, PUP, oraz 2 budynki w SOS-W w Szymbarku. Komisja zasugerowa³a zwiêkszenie zainteresowania przez samorz¹dy miast i gmin mo¿liwoœciami pozyskiwania œrodków na zadania termomodernizacyjne z Funduszu
Spójnoœci.
Komisja stwierdzi³a znaczne postêpy prac w zakresie termomodernizacji szpitala. Termin zakoñczenia robót przewidziany jest
na wrzesieñ br.
Komisja zapozna³a siê równie¿ ze stanem wykonania remontów cz¹stkowych na drogach powiatowych na d³ugoœci ponad 200
km.

Pamiêtamy!
17 wrzeœnia odby³y siê powiatowe uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 68 rocznicê
agresji Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê. Po mszy œwiêtej w koœciele pw.
NNMP poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystoœci przemaszerowali na
cmentarz parafialny w Gorlicach gdzie nast¹pi³o z³o¿enie wieñców przez
przedstawicieli œrodowisk kombatanckich i w³adz powiatu gorlickiego.
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Szpitalne zawieszenie

X

nadzwyczajna sesja Rady Powiatu GorlickiegoRada powiatu dokona³a analizy sytuacji w gorlickim szpitalu w zwi¹zku z trwaj¹c¹ od kilku miesiêcy
akcj¹ protestacyjn¹ lekarzy zrzeszonych w OZZL oraz
z³o¿eniem przez 36 lekarzy wypowiedzeñ z pracy. W zwi¹zku z up³ywem z dniem 30 wrzeœnia 2007 roku okresu wypowiedzeñ oraz faktem, i¿ do dnia sesji nie przynios³y efektu
porozumienia, w obliczu realnego zagro¿enia, ¿e od 1 paŸdziernika br. z powodu braku kadry lekarskiej, nie bêdzie
mo¿liwe prowadzenie dzia³alnoœci i œwiadczenie us³ug
medycznych przez cztery oddzia³y szpitalne, Rada
po zy ty wn ie za op in io wa ³a cz as ow e za pr ze st an ie
dzia³alnoœci w okresie od dnia 1.10.2007 roku do dnia
31.12.2007 roku przez oddzia³y: okulistyczny, ginekologiczno-po³o¿niczy, chirurgii ogólnej i onkologicznej z pododdzia³em urologicznym oraz pododdzia³ laryngologii.
By³a to najtrudniejsza debata w historii powiatu gorlickiego.
„...Nie jest mi ³atwo mówiæ. Wszystko co robi³em dot¹d s³u¿y³o rozwojowi szpitala. Teraz w przypadku czarnego scenariusza wszystko mo¿e lec w gruzach...” - mówi³ dyrektor
szpitala Marian Œwierz.
„...W obecnej sytuacji Powiat, jako organ za³o¿ycielski szpitala oraz w celu zabezpieczenia œwiadczeñ medycznych dla
mieszkañców powiatu, zobligowany jest prawem do wdro¿enia stosownych procedur. ¯a³ujê, i¿ lekarze nie przyjêli
propozycji podwy¿ek. Na wiêcej szpital nie mo¿e sobie pozwoliæ. Uchwa³a o zawieszeniu dzia³alnoœci 4 oddzia³ów to
wentyl bezpieczeñstwa...” - mówi³ starosta Miros³aw
Wêdrychowicz.
„...Lekarze mo¿e jednak trochê zdrowego rozs¹dku! WeŸcie
tak¿e inne grupy zawodowe pod uwagê, ¿e pozbawiacie nas
pracy. To jest bardzo przykre, ¿e my w tej sytuacji nie mamy
nic do powiedzenia.” - apelowali do lekarzy obecni na sesji
przedstawiciele za³ogi.
STANOWISKO Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 10
wrzeœnia 2007 roku
Rada Powiatu Gorlickiego, podejmuj¹c w dniu 31.05.2007
roku oraz 28.06.2007 roku stanowiska popieraj¹ce postulaty
artyku³owane przez œrodowiska medyczne w ramach prowadzonych akcji protestacyjnych apelowa³a o zmianê formy
protestu i racjonalne spojrzenie na konsekwencje wynikaj¹ce dla Szpitala z przyjêtej formu³y.
D³ugotrwa³y strajk wp³yn¹³ na zmniejszenie przychodów
Szpitala, a w konsekwencji rzutuje na osi¹gniêty z trudem wynik finansowy Zak³adu oraz wzglêdn¹ p³ynnoœæ finansow¹, pozwalaj¹c¹ na sp³atê zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.
Zaistnia³a sytuacja wynikaj¹ca ze z³o¿onych przez znaczn¹
grupê lekarzy wypowiedzeñ umów o pracê - poci¹ga za sob¹
powa¿ne konsekwencje dla dalszego funkcjonowania Szpitala, rodz¹c koniecznoœæ podjêcia okreœlonych przepisami
dzia³añ zmierzaj¹cych do czasowego zaprzestania dzia³alnoœci niektórych oddzia³ów, a w konsekwencji byæ mo¿e
równie¿ ich likwidacji, z czym wi¹¿e siê utrudnienie
w dostêpie Mieszkañców do specjalistycznych œwiadczeñ
medycznych, a tak¿e utrata znacz¹cej liczby miejsc pracy.
W sposób nieodwracalny utracone zostan¹ - osi¹gniête
znacznym poœwiêceniem pracowników Szpitala oraz du¿ym
zaanga¿owaniem i wysi³kiem Dyrekcji i Organu Za³o¿ycielskiego, a tak¿e wsparciem Spo³eczeñstwa, Gmin i Zak³adów
Pracy mo¿liwoœci poprawy wizerunku Szpitala i jakoœci
œwiadczonych us³ug. Rzutowaæ to bêdzie równie¿ na szanse
w³¹czenia Gorlickiej Placówki do sieci szpitali, uniemo¿liwi
skorzystanie ze znacz¹cych œrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na przeprowadzenie remontów
i zakup niezbêdnej aparatury. Rada podkreœla, ¿e wszystkie
dotychczasowe dzia³ania by³y niezbêdne celem poprawy
WYDAWCA:
Drukarnia GLINIK Robert Huk
tel. 018 35 39 750 na zlecenia
Starostwa Powiatowego
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
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jakoœci œwiadczonych us³ug i spe³nienia okreœlonych przepisami i wymogami NFZ norm, bez których Szpital nie móg³by w przysz³oœci kontraktowaæ œwiadczeñ. Dzia³ania te docelowo zmierza³y do poprawy warunków leczenia pacjentów Mieszkañców Powiatu Gorlickiego, a tak¿e poprawy
warunków pracy i p³acy wszystkich pracowników Szpitala.
Rada zaznacza równoczeœnie, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy nie
pozwalaj¹ Organowi Za³o¿ycielskiemu na dofinansowywanie kosztów wynagrodzeñ pracowników - kwestia ta jest
zale¿na wy³¹cznie od mo¿liwoœci finansowych Szpitala
i wynikaj¹cych st¹d decyzji Dyrektora.
Wobec powy¿szego Rada Powiatu Gorlickiego wyra¿a g³êbok¹ dezaprobatê dla stanowiska czêœci œrodowiska lekarskiego i apeluje o dostosowanie poziomu roszczeñ do
aktualnych mo¿liwoœci finansowych Szpitala. Jest to ostatni
moment pozwalaj¹cy na osi¹gniêcie porozumienia i utrzymanie przez Gorlicki Szpital dotychczasowego charakteru
wieloprofilowej placówki.
APEL STAROSTY GORLICKIEGO DO LEKARZY!
Szanowni Pañstwo!
Zwracam siê do Was raz jeszcze z proœb¹ zechciejcie rozwa¿yæ ponownie wszystkie za i przeciw, wobec których zamierzacie podj¹æ dalsz¹ akcjê strajkow¹.
Dotychczasowe straty z tego tytu³u s¹ jeszcze do wyrównania, ale ka¿dy nastêpny dzieñ strajku i dalsze straty oddalaæ
nas bêd¹ od perspektywy rozwi¹zania problemu. Spe³nienie
oczekiwañ p³acowych uwarunkowane jest przecie¿ nade
wszystko poziomem i realizacj¹ kontraktu z NFZ. Aktualne
informacje wskazuj¹, ¿e poziom kontraktu na 2008 rok
wynosiæ bêdzie zaledwie 96 % kontraktu z 2006 roku.
Ewentualny wzrost kontraktu po II kwartale 2008 roku
pozwoliæ mo¿e na realizacjê tych oczekiwañ.
Wskutek prowadzonych negocjacji Dyrektor Szpitala zaproponowa³ poziom wzrostu p³acy dwukrotnie wy¿szy ni¿ w
pocz¹tkowej fazie negocjacji. Trudno wiêc chyba nie dostrzec najdalej id¹cej woli konstruktywnego rozwi¹zania
problemu. Spróbujmy raz jeszcze zastanowiæ siê wspólnie
co mo¿emy straciæ, je¿eli nie dojdzie w konsekwencji do
porozumienia i zaistnieje tym samym koniecznoœæ zawieszenia, a mo¿e i likwidacji oddzia³ów. To nade wszystko
istotne pogorszenie bezpieczeñstwa zdrowotnego pacjentów, utrata wielu miejsc pracy dla pracowników Szpitala,
wysoce prawdopodobna utrata mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków na remont oddzia³ów i zakup sprzêtu. W d³u¿szym
horyzoncie czasowym to znacz¹ce zmniejszenie przychodów Szpitala, zawieszenie dzia³alnoœci lub likwidacja kolejnych oddzia³ów, a zatem utrata statusu wieloprofilowej
placówki specjalistycznej.
Proszê zatem raz jeszcze: spróbujmy uelastyczniæ swoje
spojrzenie na problem i wypracujmy mo¿liwe przecie¿
porozumienie.
Propozycja dyrekcji szpitala z dnia 20 wrzeœnia:
1000 z³ w formie dodatku od X-XII 2007 roku; 500 z³
w³¹czone do zasadniczej bezwarunkowo od 1 stycznia 2008
roku; od 1 kwietnia 2008 roku dodatek w wysokoœci: 500 z³,
400 z³ oraz 350 z³ – w zale¿noœci od stopnia specjalizacji,
w³¹czany stopniowo od maja 2008 roku do wynagrodzenia
zasadniczego, przy czym dodatek uwarunkowany by³by
wzrostem kontraktu z NFZ; 30% œrodków z przysz³ych tzw.
nadwykonañ tylko na wynagrodzenia lekarzy.
Niestety lekarze nie przyjêli przed³o¿onych propozycji
podwy¿ek, zapowiadaj¹c jeszcze dalsz¹ eskalacjê roszczeñ co do kwoty, jak równie¿ zmianê formy strajku!
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