4

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

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

38. sesja Rady Gminy Kobyla Góra

ABSOLUTORIUM
I STUDIUM UWARUNKOWAē
MoĪna powiedzieü, Īe odbywająca
siĊ 26 czerwca sesja Rady Gminy w
Kobylej Górze naleĪaáa do najwaĪniejszych w mijającej kadencji. Nie
doĞü, Īe byáa to sesja absolutoryjna,
to jeszcze w drugiej czĊĞci obrad
radni przyjĊli tak istotny dokument,
jakim dla kaĪdej gminy jest „Studium
uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

JEDNYM GàOSEM
ZA WÓJTEM

Wójt gminy Kobyla Góra Eugeniusz Morta byá ostatnim spoĞród
wójtów i burmistrzów powiatu ostrzeszowskiego, który otrzymaá absolutorium za 2013 rok. Staáo siĊ tak nie z
powodu jakiejĞ opieszaáoĞci radnych,
lecz dlatego, Īe sesja w Kobylej

Górze odbyáa siĊ najpóĨniej spoĞród
wszystkich posiedzeĔ rad gmin, na
których dyskutowano nad budĪetem.
DebatĊ rozpoczĊáa skarbnik gminy, Urszula Kowalek, informując o
gáównych zaáoĪeniach budĪetowych
i ich wykonaniu. Po wprowadzonych
w ciągu roku zmianach, planowane
dochody wyniosáy 18.040.001 zá, lecz
wykonano je w kwocie 17.492.488 zá,
co stanowi 96,97% planu. Z kolei wydatki zaplanowane na 18.457.927 zá
wykonano w kwocie 17.837.129 zá, co
stanowi 96,61% planu. Jak widaü do
realizacji budĪetu uĪyto mniejszych
kwot, niĪ planowano. Zmniejszyá siĊ
takĪe (o 78.285 zá) de¿cyt - planowany pierwotnie na sumĊ 417.926 zá
ostatecznie wyniósá 339.640 zá. Zobowiązania gminy z tytuáu zaciągniĊtych
kredytów i poĪyczek wyniosáy na
koniec 2013 roku
8.043.455 zá.
OpiniĊ RIO nt.
ocenianego budĪetu przeczytaá wójt
E. Morta. Byáa to
opinia pozytywna, z drobnymi
uwagami dotyczącymi m.in. braku
odniesienia siĊ
do wydatków, w
których nastąpiáa
najwiĊksza rozbieĪnoĞü miĊdzy

45. sesja Rady Powiatu

I U NAS MATURY SàABO
Odbywająca siĊ 30 czerwca
sesja Rady Powiatu nie wyróĪniáa
siĊ czymĞ szczególnym - po prostu podjĊto na niej kilka uchwaá
i trochĊ porozmawiano na tematy
istotne dla radnych, ale takĪe dla
mieszkaĔców powiatu.

TàOK W WYDZIALE
KOMUNIKACJI

Sprawą, której na sesji poĞwiĊcono sporo czasu, jest obsáuga
klientów w Wydziale Komunikacji.
WciąĪ jest tam nierozwiązany problem z wydáuĪającym siĊ czasem
oczekiwania i rosnącą kolejką na
korytarzu. Zastosowano tam nowoczesny, komputerowy system,
a jednak skargi páyną szerokim
strumieniem. O tych problemach
pisaliĞmy kilka tygodni temu, ale
jak widaü klienci i urzĊdnicy muszą
siĊ z nimi wciąĪ borykaü. Zdaniem
radnego K. Obsadnego, który roz-

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

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
budowa domów od podstaw,
kompleksowe wykoĔczenia
wnĊtrz, murowanie,
szpachlowanie, malowanie,
ocieplanie i inne usáugi
budowlane
SZYBKO, TANIO,
SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

począá dyskusjĊ na ten temat, zbyt
maáo urzĊdników w tym wydziale
obsáuguje klientów. Proponowaá,
by „zasiliü” tych urzĊdników osobami z mniej „obáoĪonych” biur. Z
kolei Z. Poprawa rzuciá propozycjĊ,
aby wydáuĪyü czas pracy tego wydziaáu. Odpowiedzi na stawiane
pytania udzielaá kierownik wydziaáu
S. Gajewski i wicestarosta Z. Witkowska. Dodatkowym aspektem
dyskusji nt. obsáugi klientów jest
fakt, Īe rejestrujący swe pojazdy
zostawiają sporo pieniĊdzy w kasie
starostwa.
- O kurĊ, która znosi záote jajka, trzeba dbaü - mówiá Obsadny.
Z tymi záotymi jajkami to lekka
przesada, ale faktem jest, Īe w
powiecie mamy zarejestrowanych
55 tys. pojazdów. Jest to liczba
zbliĪona do liczby mieszkaĔców, co
oznacza, Īe statystycznie na kaĪdego przypada jeden samochód.

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-piece.com

ZUP MEBLEX

Meble do Twojego ogrodu pod
zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła,
huśtawki, place zabaw dla dzieci,
domy drewniane pod klucz
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527

Usáugi
remontowo
-budowlane
t. 781 200 753

planowanymi kwotami a ich wykonaniem.
Pierwszy w debacie zabraá gáos
przewodniczący komisji budĪetowej,
A. Jakóbczak. ZauwaĪyá, Īe uchwalony w grudniu 2012 r. budĪet byá aĪ
17-krotnie zmieniany. Wspomniaá teĪ
o planowanych, a niezrealizowanych
inwestycjach (elewacja budynku
urzĊdu gminy, lampy hybrydowe).
Udaáo siĊ za to, poza planem, wyre-

montowaü kawaáek drogi ZmyĞlona
Parzynowska - Marcinki.
Swoją opiniĊ przedstawiáa takĪe
komisja rewizyjna. Jej przewodniczący W. Miszkieáo, opierając siĊ m.in.
na sprawozdaniach ¿nansowych oraz
informacji RIO, wniósá o uchwalenie
absolutorium za 2013 rok, co teĪ
nastąpiáo.
- CieszĊ siĊ, Īe u nas w Radzie
gorączka wyborcza nie wybucháa i
mam nadziejĊ, Īe nigdy jej nie bĊdzie.
ĩe bĊdziemy zawsze merytorycznie
rozmawiaü o tym, co nas áączy, czyli o
naszej gminie - mówiá wójt, dziĊkując
radnym za przyjĊtą uchwaáĊ.
Na sesji podjĊto jeszcze kilka
innych uchwaá, m.in. w sprawie zmian
w budĪecie gminy i zaciągniĊcia kredytu na wydatki inwestycyjne. Radni
wyrazili teĪ zgodĊ na przedáuĪenie o

CZEKAMY NA DZIECI
Z DROHOBYCZA

O remont drogi Doruchów
- KĊpno (w przyszáoĞci), ale o zaáatanie natychmiast kilku duĪych
wyrw na tej drodze, apelowaá R.
Pustkowski. Otrzymaá zapewnienie,
Īe dziury bĊdą zalane.
Jaki jest stan stosunków
partnerskich z ukraiĔskim Drohobyczem? Czy dzieci stamtąd przyjeĪdĪają do nas na wakacje? - pytaá
S. Ofierski. Starosta potwierdziá,
Īe wysáaliĞmy zaproszenie i chĊtnie
wziĊlibyĞmy tamtejsze dzieci na
wakacje. - Niestety, Īadnej odpowiedzi dotąd nie otrzymaliĞmy, ale
wciąĪ czekamy - informowaá starosta. Miejmy nadziejĊ, Īe szczególnie teraz, gdy na Ukrainie toczą siĊ
walki, znajdą siĊ tam ludzie, którzy
zorganizują przyjazd grupy dzieci
stamtąd do naszego miasta.

BILANS SZPITALA
ZATWIERDZONY

Na sesji podjĊto trzy uchwaáy: dokonano zmian w budĪecie i
zmieniono Regulamin Organizacyjny Starostwa w Ostrzeszowie.
JednakĪe najbardziej oczekiwano
wystąpienia dyr. ZZOZ, Krzysztofa Wywrota, który omówiá bilans
szpitala za 2013r. Miniony rok
przyniósá stratĊ 227.706 zá (netto).
Strata niewielka, zostanie pokryta
z kapitaáu wáasnego szpitala, ale,
jak sáusznie zauwaĪono - amortyzacja ma sáuĪyü odtworzeniu
majątku, a nie pokrywaniu strat.
Przed naszym szpitalem niemaáe
wyzwania. Dobudowanie czĊĞci
specjalistycznej i konieczny remont
sali operacyjnej mogą kosztowaü
áącznie nawet 8 mln zá.
- NaleĪaáoby siĊ zastanowiü, czy
inwestycjĊ tĊ bĊdziemy finansowaü
z kredytów, Ğrodków zewnĊtrznych
czy innych funduszy, bo na gminy
powiatu nie ma co liczyü - mówiá
radny Obsadny.
- Ile bĊdziemy mogli, przeznaczymy na szpital - odpowiadaá L.
Janicki.
SądzĊ, Īe bĊdą to znaczące
kwoty, lecz bez Ğrodków zewnĊtrz-

trzy lata umowy na dzierĪawĊ hotelu
Wagabunda.

INTERPELACJE

Interpelacji nie byáo wiele - radny
K. Kruszyna przypomniaá, Īe mija
termin gwarancji, jaką gmina posiada w związku z remontem Ğwietlicy
w Marcinkach, a pewne niedoróbki,
które wówczas powstaáy, wykonawca winien usunąü jeszcze w ramach

napraw gwarancyjnych. Zgáaszaá
takĪe problem mieszkaĔców jednego
z budynków naleĪących do gminy.
ZastrzeĪenia radnego wzbudziá teĪ
sposób rozmieszczenia na terenie
gminy lamp hybrydowych. Zdaniem
Kruszyny, są miejsca, gdzie lampy
byáyby bardziej potrzebne niĪ tam,
gdzie je ustawiono. Kilka spraw do
realizacji dotyczących Ğwietlicy w
Pisarzowicach (naprawa pompy sáuĪącej do ogrzewania, opierzenia dachu)
zgáosiá radny P. Ciurys.

STUDIUM
Z OGRANICZENIEM DLA
WIATRAKÓW I SOLARÓW

9.07.2014

dokonaá autor opracowania Paweá
Szumigaáa z pracowni architektonicznej w Poznaniu. W zasadzie prace nad
studium zostaáy zakoĔczone, radnym
pozostaáa tylko akceptacja wczeĞniej
dokonanych uzgodnieĔ. Niemniej podczas sesji dokonali pewnych korekt.
Nie jest zaskoczeniem, Īe w
trakcie prac nad studium wiodącym
tematem byáo umiejĊtne skonstruowanie przepisów dotyczących
elektrowni wiatrowych i instalacji
fotowoltaicznych, czyli róĪnego typu
baterii sáonecznych, solarów. Z tym
autorzy studium poradzili sobie, wprowadzając trudne do zrealizowania obostrzenia. JeĞli chodzi o elektrownie
wiatrowe, czyli popularne wiatraki, to
dopuszczono stosowanie przydomowych elektrowni wiatrowych o mocy
nie przekraczającej 50 kW i wysokoĞci masztu do 20m. JednoczeĞnie
wprowadzono zakaz lokalizowania
wieĪ elektrowni wiatrowych o mocy
przekraczającej 100 kW. To juĪ zostaáo wczeĞniej ustalone i tu zmian nie
robiono. Wprowadzono je za to przy
zapisach dotyczących instalacji fotowoltaicznych. Na wniosek przewodniczącego Z. Lewka nieco zaostrzono
wczeĞniejsze zapisy. Ostatecznie
radni dopuĞcili montaĪ wspomnianych instalacji w granicach terenów
zabudowy produkcyjnej, skáadów i
magazynów oraz innych terenów,
ale pod warunkiem, Īe ich moc nie
przekracza 40 kW.
Przy jednym gáosie wstrzymującym siĊ Rada Gminy przyjĊáa zaáoĪenia studium. JeĞli zaakceptuje je takĪe
wojewoda, studium wejdzie w Īycie,
a na podstawie tych zapisów gmina
bĊdzie mogáa przystąpiü do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w tym planie
przyjĊte przez radnych warunki studium muszą zostaü dochowane.

K. Juszczak

Po przerwie radni przystąpili do
uchwalenia „Studium uwarunkowaĔ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Prezentacji studium
nych tej inwestycji nie jesteĞmy w
stanie realizowaü.
Bilans ZZOZ radni zatwierdzili
jednogáoĞnie.

MATURY - ĝREDNIO
NA JEĩA

Na koniec obrad kierownik
Wydziaáu OĞwiaty - R. SzymaĔski
zaznajomiá radnych ze wstĊpnymi
wynikami matur. Jak w caáej Polsce
i u nas nie wypadáy one rewelacyjnie, choü zdecydowanie lepiej niĪ
w kraju i województwie. W naszych
szkoáach do matur przystąpiáo 394
abiturientów, zdaáo matury 324

(82,2%). Dla porównania - w kraju
matury zdaáo 71% maturzystów,
a w Wielkopolsce - 70%. SpoĞród
70 maturzystów, którzy oblali
egzamin, 59 ma szansĊ przystąpiü
w sierpniu do poprawki, gdyĪ nie
zaliczyáo tylko jednego przedmiotu. Tak, jak w caáym kraju i u nas
zdecydowanie najgorzej wypadá
egzamin z matematyki (nie zaliczyáo go 61 osób), z j. polskiego (16
osób), z j. angielskiego (7 osób) i
z j. niemieckiego (2 osoby). JeĞli
chodzi o rodzaj szkóá, to te wyniki
są nastĊpujące:

I LO

przystąpiáo - 140

zdaáo - 126

II LO (ZS nr2)

przystąpiáo - 26

zdaáo - 22

nie zdaáo - 14
nie zdaáo - 4

Technikum (ZS nr1)

przystąpiáo - 129

zdaáo - 106

nie zdaáo - 23

Technikum (ZS nr2)

przystąpiáo - 99

zdaáo - 70

nie zdaáo - 29

Matury, jak widaü, wypadáy Ğrednio i chyba nie wszystko da siĊ wytáumaczyü „wredną” matematyką.
K. Juszczak

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna
w Ostrzeszowie
ul. gen. Sikorskiego 19

zaprasza do udziaáu
w letnim cyklu spotkaĔ warsztatowych dla rodziców

„Ksztaátowanie umiejĊtnoĞci wychowawczych”
Celem warsztatów jest pomoc w nawiązywaniu dobrych relacji
z dzieümi i wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci.
Osoby prowadzące:
psycholog/psychoterapeuta Arleta Zysko-Lar
neurologopeda/ pedagog Anna Stanisáawska
Warsztaty obejmują 4 trzygodzinne spotkania.
Pierwsze: 4 sierpnia 2014r. 15.30- 18.30.

UDZIAà BEZPàATNY

Rodziców zainteresowanych udziaáem prosimy o zgáoszenie do dnia
28.07.2014r. Zgáoszenia moĪna dokonywaü w sekretariacie PPP telefonicznie: 62 732 03 67 lub na adres mailowy: ppp_ostrzeszow@op.pl

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor PPP
Anna Karpina

