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PROTOKOŁ  Nr  XIII/2019

Z OBRAD  XIII  SESJI

RADY  POWIATU  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia  30 października  2019r.

w sali  sesyjnej  Staroshva  Powiatowego

l. Otwarcie  XIII  sesiii  shvierdzenie  quorum.
Przewodnicząca  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  Renata  Gruszka  o godzirńe

13.00  otworzyła  obrady  XIII  sesji  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  i powitała  Radnych,

Starostę  Nowotomyskiego  - Andrzeja  Wilkońskiego,  Wicestarostę  Nowotomyskiego  -

Marcina  Brambora,  Radcę  Prawnego  - Wojciecha  Lignowskiego,  Skarbnika  Powiatu  -

Barbarę  Golon,  członków  Zarządu,  Główną  Księgową  Starostwa  Powiatowego  - Iwonę

Szyndler,  kierowników  placówek  oświatowych  na terenie  Powiatu,  dyrektorów  Szpitala

Powiatowego  w Nowym  Tomyślu  oraz  gości.

Przewodnicząca  poprosiła  Radnych  o potwierdzenie  na  tabletach  obecności  na  sesji.

Przewodnicząca  poinformowała,  że na sali  obecnych  jest  18 radnych  i stwierdziła

quotum.

Nieobecny  na  sesji.'  radny  Adam  Frąckowiak.

Lista  obecności  radnych  stanowź  załącznik  nr  1  do  protokołu.

Lźsta  obecności  gości  stanowi  załącznik  nr  2 do  protokołu.

Przewodnicząca  dodała,  że  obrady  sesji  są  transmitowane  i  nagrywane,

a administratorem  nagrań  jest  Starosta  Nowotomyski.  Przewodrńcząca  przekazała  głos

Staroście.

Starosta  korzystając  z okazji  omawiania  na  dzisiejszej  sesji  sprawozdarńa

z działalności  szkół  i placówek  oświatowych,  złoźył  podziękowarńa  i gratulacje  na ręce

dyrektora  Zespołu  Szkół  m 1 w Nowym  Tomyślu  - Pana  Łukasza  Frańskiego  za zdobycie

tytułu  Laureata,,Wielkopolskiej  Szkoły  Roku"  w 2019  r., wicedyrektor  Zespołu  Szkół  nr I

w Zbąszyniu  - Pani  Annie  Sołtysik-Śliwie  za otrzymanie  nagrody  za najlepszy  projekt

uczrńowski  w ramach  projektu  ,,Cyfrowa  Szkoła  Wielkopolska  2020",  Przewodniczącemu

Oddziału  Rejonowego  Polskiego  Związku  Emerytów  i Rencistów  w Nowym  Tomyślu  - Panu

Zenonowi  Matuszczakowi  za wyróżnierńe  w konkursie  ,,Viva  Wielkopolski  Senior  Edycja

2019".

0  godzinie  13:04  do obrad  sesji  dołącza  RadnyAdam  Frąckowiak.

Wicedyrektor  ZS  nr  1 w Zbąszyniu  oraz  Dyrektor  ZS  nr  1 w Nowym  Tomyślu

podziękowali  za wręczenie  nagród  oraz  wyrazili  dumę  z osiągnięć  uczniów,  którzy  w pełni

zasłużyli  na otrzymane  nagrody  i wyróżnienia  swoją  ciężką  pracą  i zaangażowarńem.

Przewodniczący  Oddziału  Rejonowego  Polskiego  Związku  Emerytów  i Rencistów

w Nowym  Tomyślu  oznajmił,  że otrzymana  nagroda  będzie  motywowała  Przewodniczącego

oraz  inne  osoby  do  jeszcze  lepszej  pracy  na  rzecz  Emerytów  i Rencistów.



2. Przedstawienie  porządku  obrad.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  Radni  mieli  wgląd  do  porządku  obrad  na

tabletach  i dodała,  że są  dwie  zmiany  do porządku,  który  Radni  otrzymali  23 października  br.

Przewodnicząca  oznajmiła,  że zmiany  dotyczą  punktu  7.a) w  sprawie  zmiany  budżetu

Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2019  oraz  punktu  7.d) w  sprawie  zmiany  uchwały

nr  VI/43/2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia  27 lutego  2019  r. w sprawie  określenia

zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych

zamieszkujących  na terenie  Powiatu  Nowotomyskiego,  na  które  zostaną  przeznaczone  środki

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  2019  roku.  W dniu

wczorajszym  zmiany  zostały  przyjęte  przez  Zarząd.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  do przedstawionego  porządku  obrad  są  pytania,  bądź

wnioski?

Radny  Ireneusz  Kozecki  zauważył,  że w  punkcie  8. nastąpiła  pomyłka  pisarska.

3. Przyięcie  protokołu  z XII  sesii Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że do protokołu  z XII  sesji  nie wpłynęły

żadne  uwagi  i poddała  protokół  pod  głosowanie.

Głosowano  w sprawie:

- przyjęcie  protokołu  z XII  sesji  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego.

Wyniki  głosowania

ZA:  19,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  0

Wyniki  imienne:

ZA  (19)

Marcin  Brambor,  Dariusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Edwin

Pigla, Adam Pilc, Tomasz Szczechowicz, Andrze5 Wilkoński, Paweł Wilkoszarski
Rada Powiatu  Nowotomyskiego  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z XII  sesji  Rady

Powiatu  Nowotomyskiego.

4.  Sprawozdanie  Starosty  Nowotomyskiego  z  działa1ności  Zarządu  Powiatu

Nowotomyskiego  w okresie  międzysesyjnym.

Sprawozdarńe  Starosty  Nowotomyskiego  z dńałalności  Zarządu  Powiatu  Nowotomyskiego  w okresie

międzysesyjnym  oraz informaqa  z posiedzenia  Zarządu  Powiatu  z dnia 29 paźdńernika  br. stanowią  załącznik
nr  3 do  protokołu.

Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że odbyło  się 5 posiedzeń  Zarządu.  Ostatnie

posiedzenie  miało  miejsce  w  dniu  wczorajszyin,  w związku  z czym  Przewodnicząca  poprosiła

Starostę  o odczytanie  informacji.

0  godzinźe  13:12  salę  obrad  opuszcza  Radny  Dariusz  Chłopek.
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Starosta  odczytał  informację  z posiedzenia  Zarządu  w dniu  29 października  br.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  są  pytania  i poprosiła  radnych  o zgłaszanie  się

do dyskusji  drogą  elektroniczną.

Nikt  się  rńe  zgłosił.

0  godńnie  13:16  wraca  Radny  Dariusz  Chłopek.

5.  Sprawozdanie  z  działalności  szkół  i  placówek  oświatowych  w  Powiecie

Nowotomyskim.  Funkcionowanie  szkół i placówek  oświatowych  niepublicznych.

Przewodnicząca  oznajmiła,  że przyjęło  się,  iż tematy  oświatowe  poruszane  są na

sesjach  październikowych.  W związku  z tym,  że zbliża  się  Dzień  Wszystkich  Świętych

wspominamy  ludzi,  którzy  odeszli.  Przewodnicząca  poinformowała,  że  ostatniego  dnia

sierpnia  odeszła  od Nas  osoba,  dla  której  sprawy  oświatowe,  samorządowe,  społeczne  były

niezwykle  ważne.  Przewodnicząca  poprosiła  Dyrektora  Powiatowe  Centrum  Usług

Wspólnych  -  Pana  Marka  Nyćkowiaka  o wspomnienie  o Pani  Monice  Perz.

Dyrektor  PCUW  wygłosił  wspomnienie  o Pani  Monice  Perz  oraz  w imieniu  Swoim

i  wszystkich  Dyrektorów  szkół  oraz  placówek  powiatowych  podziękował  Jej  za  lata

współpracy.

Przewodnicząca  poprosiła  wszystkich  zgromadzonych  o powstanie  i uczczenie

minutą  ciszy  pamięć  Pani  Moniki  Perz.

Sprawozdarńe  z działalności  szkół  i  placówek  oświatowych  w  Powiecie  Nowotomyskim

oraz  fimkcjonowanie  szkółiplacówek  oświatowych  niepublicznych  stanowią  załącznik  nr  4 do protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  o prezentację  najistotrńejszych  zagadnień  związanych

z działalnością  szkół  i placówek  oświatowych  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Usług

Wspólnych.

0  godńnźe  13:19  salę  opuszcza  Radny  Sylwester  Kamyszek.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Usług  Wspólnych  przedstawił  w  fori'nie

prezentacji  pńorytetowe  informacje  zawarte  w sprawozdaniu  z działalności  szkół  i placówek

oświatowych  w  Powiecie  Nowotomyskim  oraz  z funkcjonowania  szkół  i  placówek

oświatowych  rńepublicznych.

0  godńnie  13:23  wraca  Radny  Sylwester  Kamyszek.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  są  pytania  i poprosiła  radnych  o zgłaszanie  się do

dyskusji  drogą  elektroniczną.
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W dyskusii  wzięli  udział:

- Pawe4  Wilkoszarski:

Radny  nawiązał  do pytania  z komisji  branżowej  i zapytał,  czy  istnieje  możliwość

uściślenia  ilości  absolwentów  powiatowych  liceów,  którzy  otrzymali  możliwość  nauki  na

Uniwersytecie  Medycznym  w Poznarńu?  Radny  stwierdził,  że wyniki  zdawalności  matur

w powiecie  są  utrzymywane  na stosunkowo  dobrym  poziomie,  co nie  przekłada  się  na dalsze

losy  absolwentów.  Informacja  o ilości  absolwentów,  którzy  uzyskali  możliwość  nauki  na

uczelniach  wyższych  byłaby  bardziej  wymierna,  niż  procentowe  zestawierńe  zdawalności

matur  w szkołach.

- Marek  Nyćkowiak:

Dyrektor  PCUW  poinformował,  że  poruszy  ten  temat  z dyrektorami  szkół

ponadpodstawowych.  Problemem  w  uzyskaniu  kompletnej  informacji  będzie  fakt,  iż

przeważająca  większość  absolwentów  traci  kontakt  ze szkołami.  Dyrektor  oznajmił,  że liczba

absolwentów  z Powiatu  Nowotomyskiego  udająca  się  na kierunki  medyczne  jest  stosunkowo

niewielka,  gdyż  uczeń  zamierzający  studiować  na uczelniach  tj. Uniwersytet  Medyczny

w Poznaniu  najczęściej  decyduje  się  na  naukę  w liceach  poznańskich.

- Dariusz  Chłopek:

Radny  odniósł  się  do punktu  15 sprawozdania  na temat  budżetu  oświaty  i zapytał,

czym  jest  spowodowane  przekroczenie  wskaźnika  procentowego  z  wykonania  budżetu

w Zespole  Szkół  Zawodowych  i Licealnych  im.  dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu?

Ponadto,  Radny  stwierdził,  że w sprawozdaniu  nie  były  poruszane  osiągnięcia  z olimpiad  na

szczeblu  wojewódzkim  ikrajowym  uczniów  Zespołu  Szkół  nr  1 w  Zbąszyniu.

- Marek  Nyćkowiak:

Dyrektor  PCUW  oznajmił,  że  w  I półroczu  bieźącego  roku  była  finalizowana

inwestycja  w ZS nr 2 w Nowym  Tomyślu,  w związku  z czym  nastąpił  wyższy  odsetek

wykonania  budżetu.  Dyrektor  poinformował,  że informacje  do sprawozdań,  tj. osiągnięcia

uczniów,  są  pozyskiwane  ze szkół  powiatowych.

- Anna  Sołtysik-Śliwa:

Wicedyrektor  ZS nr  1 w Zbąszyniu  poinformowała,  że uczniowie  szkoły  odnieśli

wysokie  noty  w dwóch  konkursach  historycznych  na poziomie  wojewódzkim.  Ponadto,

ZS nr 1 w Zbąszyniu  w ubiegłym  roku  został  Wielkopolską  Szkołą  Roku  oraz  uzyskał  wiele

innych  tytułów,  tj. Szkoła  Dialogu,  Szkoła  Demokracji,  Szkoła  Bezpieczna.

- Adam  Pilc:

Radny  nawiązał  do tematu  naboru  do klasy  wojskowo-sportowej  na bieżący  rok

szkolny.  Radny  poinfori'nował,  ze odpowiedź  Dyrektora  PC{JW  odnośnie  niewielkiej  liczby

uczniów  chętnych  uczęszczać  do takiej  klasy  byłaby  do przyjęcia,  gdyby  16 lipca  br. nie

ukazała  się  informacja  o tym,  że profil  rńe został  otwarty.  Radny  stwierdził,  że jeśli  decyzja

byłaby  wstrzymana  do drńa  24 lipca  br. to na pewno  taki  oddział  by  powstał.  Ponadto,

w jednym  z techników  powiatowych  został  utworzony  profil  technik  mechanik,  mimo

15  kandydatów.  Nieutworzenie  profilu  wojskowo-sportowego  spowodowało,  że  część

uczniów  nie  zdecydowało  się  na  podjęcie  nauki  w naszym  powiecie.

- Marek  Nyćkowiak:

Dyrektor  PCTJW  odpowiedział,  że jeżeli  byłyby  dostarczone  minimum  22 oryginały

świadectw,  to dziś  oddział  by  funkcjonował.  Liczba  oryginałów  dostarczonych  przez  uczrńów
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była  jednocyfrowa  i na tamtą  chwilę  nie  było  widać  szansy  na utworzenie  takiego  oddziału.

Ponadto,  przy  ocenie  możliwości  utworzenia  oddziału,  brano  pod  uwagę  poprzednie  dwa  lata,

w  których  chęć  podjęcia  nauki  na tym  kierunku  kształtowała  się  również  na poziomie  kilku

do  kilkunastu  chętnych.  Dyrektor  stwierdził,  że  rńe  należy  porównywać  profilu

wojskowo-sportowego  z techrńkiem  mecharńkiem.  Powiat  stara się  promować  zawody

tecłu'iiczne  m. in. dlatego,  że mamy  kilkadziesiąt  lat  praktyki  w tych  dziedzinach.  Co więcej,

wielu  absolwentów  Liceum  Ogólnokształcącego  im. Mikołaja  Kopernika,  którzy  uzyskali

stopnie  oficerskie,  a nawet  generalskie  ukończyło  liceum  ogólnokształcące  bez profilu

wojskowo-sportowego.  Dyrektor  dodał,  że  dnia  16  lipca  br.  PCUW  kontaktował

się  ze wszystkimi  osobami,  które  złożyły  wstępne  dokumenty  na profil  wojskowo-sportowy,

a dotychczas  nie złożyły  oryginałów,  jednak  rńkt  nie wyraził  chęci  podjęcia  nauki  na danym

profilu.

- Ireneusz  Kozecki:

Radny  zapytał,  czy w związku  z ogłoszonym  Strajkiem  Związlcu  Nauczycielstwa

Polskiego  któraś  ze szkół  na terenie  powiatu  będzie  do niego  przystępować  oraz jakie

informacje  na ten temat  posiada  PCUW?  Radny  oznajmił,  że bardzo  go cieszą  osiągnięcia

i  wyróżnienia  szkt'ł  powiatowych  i  zapytał,  ile  zostało  przesłanych  wniosków

do  Mirństerstwa  Edukacji  i  Kuratońum,  związanych  z nagrodami  dla  dyrektorów

i nauczycieli  z powiatu,  przez  PC'[JW.

- Marek  Nyćkowiak:

Dyrektor  PCUW  poinformował,  że został  ogłoszony  strajk  włoski.  W związku  z tytn

w szkołach  zapewne  trwają  uzgodnienia  z przedstawicielami  związków.  W  chwili  obecnej  nie

otrzymaliśmy  żadnego  sygnału,  aby  w którejś  ze szkół  nie  odbywały  się  zajęcia  pozalekcyjne,

bądź  projekty,  które  są  realizowane  od kilku  lat. W odpowiedzi  na drugie  pytanie,  Dyrektor

oznajmił,  że  co  roku  istnieje  możliwość  złożerńa  wniosków  do Ministerstwa  Edukacji

Narodowej,  do Kuratora  Oświaty  o nagrodzenie  dyrektorów  oraz  nauczycieli,  jednak  w tym

rolcu  organ  prowadzący  oraz  radrń  nie  proponowali  tego  typu  wyróżnienia,  co poskutkowało

brakiem  przyznanych  nagród.

- Ireneusz  Kozecki:

Radny  stwierdził,  że Dyrektor  przekroczył  w swojej  wypowiedzi  lculturę  wypowiedzi,

gdyż  oznajmił,  że żaden  z radnych  nie wystąpił  z taką  propozycją.  Radny  zapytał,  czy

Dyrektor  zaproponował  złożenie  wniosku?  Radny  oznajmił,  że  czuje  się  obraźony

wypowiedzią  Dyrektora.

- Andrzej  Wilkoński:

Starosta  oznajmił,  że nie  było  potrzeby  występowania  z wnioskiem  do Ministerstwa,

gdyż  organ  prowadzący  nie  widział  potrzeby  składania  go w tym  roku.

- Marek  Nyćkowiak:

Dyrektor  PCUW  ustosunkował  się  do wypowiedzi  Radnego  Kozeckiego  i oznajmił,

że organ  prowadzący  oraz PCUW  jako  obsługa  organu  prowadzącego  nie wnioskowała

do Ministerstwa.

- Renata  Gruszka:

Przewodnicząca  oznajmiła,  ze od lat śledzi  rezultaty  z egzaminów  maturalnych

i nawiązując  do wypowiedzi  Radnego  Wilkoszarskiego  stwierdziła,  że w ostatnich  latach

wyniki  maturalne  na  poziomie  rozszerzonym  są  zatrważające.  Przewodnicząca
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poinformowała,  że mahirę  w Polsce  zdaje  się  od 30 procent,  a średnia  z biologii  na poziomie

rozszerzonym  oscyluje  na poziomie  12 czy 28 procent,  z chemii  - 21 czy 22 procent,

z matematyki-lO  czy  19 procent.  Wyniki  z egzaminu  dojrzałości  na tak  niskim  poziomie  nie

gwarantują  przepustki  na studia  wyższe.  Przewodnicząca  skierowała  prośbę  do dyrektorów

szkół  powiatowych  o zwrócenie  uwagi  na  przyczyny  niskich  wyników  maturalnych.

- Paweł  Wilkoszarski:

Radny  zwrócił  uwagę  na problem  kadrowy  i poinformował,  że zgodnie  z ankietą

przeprowadzoną  wśród  nauczycieli  poznańskich  liceów,  aż 47%  z nich  zamierza

przebranżowić  się  i wystąpić  z zawodu  nauczyciela.  Radny  zapytał  Dyrektora  PCUW,  czy  na

terenie  Powiatu  Nowotomyskiego  również  występuje  taki  problem?  Radny  dodał,  że warto

byłoby  przeprowadzić  podobną  ankietę  na terenie  powiatu  w ramach  działań  prewencyjnych.

- Marek  Nyćkowiak:

Dyrektor  PCTJW  poinformował,  że  na  terenie  Powiatu  Nowotomyskiego  nie

zaobserwowano  odpływu  nauczycieli  ze szkół  powiatowych  na zewnętrzny  rynek  pracy.  Jeśli

odejścia  mają  miejsce,  to są  one nieliczne  i dotyczą  przede  wszystkim  nauczycieli  języków

obcych  oraz  kadry  o wykształcerńu  tecbnicznym.  Dyrektor  oznajmił,  że  problem

z pozyskaniem  nowej  kadry  dydaktycznej  w bieżącym  roku  wiąże  się z dużą  ilością  uczniów

z podwójnego  rocznika.

- Andrzej  Wilkoński:

Starosta  w  odpowiedzi  na  pytanie  Radnego  Wilkoszarskiego  poinformował,

że  zamierza  w najbliższym  czasie zorganizować  spotkanie  ze Związkami  Zawodowymi

z uwzględnieniem  faktu,  iż  kilka  miesięcy  temu  politycy  obozu  rządzącego  mówili

o powrocie  do dawnych  zapisów  dotyczących  Karty  Nauczyciela.  Starosta  poinformował,

że  sprawa  dotyczy  pracy  nauczycieli  przy  tablicy,  możliwości  odejścia  na emeryturę

od pewnego  wieku  oraz  zwiększenia  wynagrodzeń  i pensum.  Starosta  dodał,  że w przypadku

wejścia  w życie  zmiany  przepisów,  jest  możliwość  sprawdzenia  ilości  kadry  dydaktycznej,

która  kwalifikowałaby  się  do przejścia  na szybszą  emeryturę.

- Marek  Nyćkowiak:

Dyrektor  PCUW  dodał,  że obecnie  większość  nauczycieli  ma ponad  I etat, a nawet

1,5 etatu. Gdyby  wynagrodzenia  nauczycieli  za 1,5 etatu  były  osiągalne  w ramach  I etatu,

to można  by mówić  o dobrym  poziomie  wynagrodzeń.  Dyrektor  stwierdził,  źe sytuacja

wynagrodzeń  nauczycieli  jest  podobna  do pensji  pielęgniarek,  które  często  wyrabiają  2 etaty.

Nauczyciele  często szukają  dodatkowych  godzin  w innych  placówkach  w celu wzrostu

wynagrodzenia.

- Łukasz  Frański:

Dyrektor  Zespolu  Szkół  nr 1 w Nowym  Tomyślu  ustosunkował  się do pytania

Przewodniczącej  Rady  dotyczącego  zdawalności  egzaminu  maturalnego  na  poziomie

rozszerzonym.  Dyrektor  poinformował,  że  obecnie  system  wygląda  następująco:

przedmiotami  obowiązkowymi  na maturze  są  matematyka,  język  polski  oraz język  obcy

pisemny  na poziomie  podstawowym,  język  polski  oraz język  obcy  ustny  na poziomie

podstawowym,  a także  egzamin  na poziomie  rozszerzonym  z dowolnego  przedmiotu.

Egzamin  na poziomie  rozszerzonym  nie ma wpływu  na zdawalność  matury.  Taka  sytuacja

powoduje,  że część  uczniów  zdających  egzamin  rozszerzony  nie przykłada  się do solidnego

przygotowarńa,  ponieważ  przystąpili  do  niego  wyłącznie  ze  względu  na  wymóg
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funkcjonującego  systemu.  Wyniki  z przedmiotów  rozszerzonych  są  zatem  bardzo

zróżnicowane.  Dyrektor  poinformował,  źe w Ministerstwie  odbyły  się rozmowy  na temat  w/w

problemu  w funkcjonującym  systemie  maturalnym  i będzie  on rozwiązany.  Uczniowie  będą

musieli  zdać  egzamin  na poziomie  rozszerzonym  na co najmniej  30 procent,  aby uzyskać

pozytywny  wynik  egzaminu  dojrzałości.  Dyrektor  odniósł  się również  do pytania  Radnego

Wilkoszarskiego  i oznajmił,  że od wielu  lat szkoła  prowadzi  badarńa  wśród  absolwentów

imożna  z dużą  dokładnością  określić  jakie  kierunki,  uczelnie  itp.  zostały  przez  nich  wybrane.

- Renata  Gruszka:

Przewodnicząca  zapytała  Dyrektora  ZS nr  1 w Nowyi'n  Tomyślu  jak  wygląda

sytuacja  szkoły  po połączeniu  dwóch  placówek,  czy występują  jakieś  problemy  oraz czy

istnieje  niedobór  w kadrze  dydaktycznej?

- Łukasz  Frański:

Dyrektor  ZS nr  1 w Nowym  Tomyślu  poinformował,  że bieżący  rok  szkolny  szkoła

rozpoczęła  wspólną  mszą  świętą,  odbyły  się  dwie  rady  pedagogiczne,  uchwalono  statuty

i regulaminy,  odbył  się  wspólny  wolontańat,  a takźe  połowinki.  Dyrektor  oznajmił,  źe nie

zauważył  żadnych  problemów  między  uczniami  i stwierdził,  że tak naprawdę  problemów

wśród  młodzieży  nigdy  nie było.  Co więcej,  w placówce  nie występują  żadne  problemy

kadrowe,  szkoła  posiada  pełną  obsadę  nauczycieli.

- Renata  Gruszka:

Przewodnicząca  poinformowała,  że oddźwięk  ze strony  nauczycieli  jest  pozytywny,

udaje  im  się  z powodzeniem  prowadzić  zajęcia  w obu  budynkach  szkoły.

- Robert  Winiarz:

Dyrektor  SOSW  w Zbąszyniu  poruszył  temat  braków  kadrowych  w Specjalnym

Ośrodlai  Szko1no-Wychowawczyi'n.  Dyrektor  zaznaczył,  że już  od ubiegłego  rolcu ośrodek

boryka  się  z ogromnym  problemem  braku  pielęgniarki.  W chwili  obecnej  nauczyciele

wykonują  czynności,  które  należą  do  zadań pielęgniarki.  Dyrektor  poprosił  o pomoc

w rozwiązaniu  tego  problemu.

- Paweł  Wilkoszarski:

Radny  odniósł  się  do  wcześniej  poruszanego  tematu  w sprawie  dalszych  losów

absolwentów  szkół  powiatowych  i poprosił  o dane z ostatnich  pięciu  lat  dotyczące  uczniów,

którzy  udali  się  na Wydział  Lekarski  Uniwersytetu  Medycznego,  w jakiinkolwiek  mieście,

z uwzględnieniem  absolwentów  klasy  medycznej.

- Andrzej  Wi}koński:

Starosta  wrócił  do  problemu  w  SOSW  w  Zbąszyniu  i oznajmił,  że jedynym

problemem  w  tej  sprawie  jest brak  chętnych  na stanowisko  pielęgniarki  w placówce.

Pozostałe  aspekty,  tj. zabezpieczenie  środków  są  spełnione.

Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  przyjęła  bez uwag  sprawozdanie  z działalności  szkół

i placówek  oświatowych  w Powiecie  Nowotomyskim  oraz  informacje o funkcjonowaniu
szkół  i  placówek  oświatowych  niepublicznych.
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6. Informacia  o działalności  Powiatowego  Centrum  Sportu  w Nowym  Tomyślu.

Informacja  o działalności  Powiatowego  Centrxmz Sportu w Nowym Tomyślu stanowź załącznik  nr 5 do
protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  o zabranie  głosu  i przedstawienie  głównych  informacji

Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Sportu  w Nowym  Tomyślu  -  Pana  Jakuba  Skrzypczaka.

Dyrektor  PCS  przedstawił  sprawozdanie  o działalności  PCS w Nowym  Tomyślu,

które  było  omawiane  na komisji  branżowej.

Przewodnicząca  otworzyła  dyskusję  nad omawianym  sprawozdaniem  i zapytała, czy

ktoś  z radnych  chce  zabrać  głos?

Nikt  się  nie  zgłosił.

Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  przyjęła  bez uwag informację  o działalności
Powiatowego  Centrum  Sportu  w Nowym  Tomyślu.

Przewodrńcząca  o godzinie  14:20  ogłosiła  15-minutową  przerwę.

7. Podięcie  uchwał  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  w sprawie:
a)  zmiany  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2019

Nieobecny  na  Sali  obrad  Radny  Edwirx  Pigla.

Projekt  uchwały  w sprmvie  zmiany  bud=etu  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok 2019 stanowi załącznik

ixr  6 do  protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  panią  Skarbnik  o przedstawienie  zmian  do budżetu.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  proponowane  zmiany  do budżetu.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  otwiera  listę  mówców  i poprosiła  radnych

o zgłaszanie  się  do dyskusji  drogą  elektroniczną.

W dyskusii  wzięli  udział
- Sylwester  Kamyszek:

Radny  zwrócił  uwagę  na częstotliwość  zmian  budżetu  Powiatu.  Radny wyraził

zadowolenie,  iż  Starosta  znalazł  środki  na  koncepcję  przygotowania  dokumentacji

projektowej  dotyczącej  drogi  nr 2709P  relacji  Opalenica  -  Lwówek  w kwocie  40.000,00 zł.

Głosowano  w sprawie:

- zmiany  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2019.

Wyniki  głosowania

ZA:  13,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  5, BRAK  GŁOSU:  1, NIEOBECNI:  0

Wyniki  imienne:

ZA  (13)
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Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Renata  Gruszka,  Dorota

Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Zbigniew  Markowski,  Jacek  Pieprzyk,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

WSTRZYMUJĘ  SIĘ  (5)

Mańa  Galas,  Ireneusz  Kozecki,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Adam  Pilc

BRAK  GŁOSU  (l)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  większością  głosów  podjęła  Uchwałę  nr  XIII/124/2019  w sprawie

zmiany  budietu  Powiatu  Nowotomyskiego  /ź{l rok  2019.

b) uchwalenia  zmian  w Wie}oletniei  Prognozie  Finansowe,i  Powiatu
Nowotomyskiego  na  lata  2019 -  2029

Projekt  uchwały  w  sprctwie  uchwalenia  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu

Nowotomyskiego  na lata  20]9  -  2029  stanowi  załącznik  nr  7 do protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  panią  Skarbnik  o zabrarńe  głosu.

Skarbnik  Powiatu  poinfori'nowała,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały

jest  konsekwencją  zmian  w uchwale  budźetowej  oraz zmian  dokonanych  przez  Zarząd

Powiatu  w okresie  międzysesyjnym.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  otwiera  listę  mówców  i poprosiła  radnych

o zgłaszanie  się  do dyskusji  drogą  elektroniczną.  Nikt  się  nie  zgłosił.

Glosowano  w sprawie:

- uchwalenia  zmian  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata

2019  -  2029

Wyniki  głosowania

ZA:  15,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  3, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (15)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Zbigniew

Markowski,  Władysław  Napierała,  Jacek  Pieprzyk,  Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej

Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

WSTRZYMUJĘ  SIĘ  (3)

Ireneusz  Kozecki,  Krzysztof  Pacholak,  Adam  Pilc

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  większością  głosów  podjęła  uchwałę  /ź/' XIII/125/2019  w sprawie

uchwalenia  zmian  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu  Nowotomyskiego  na lata

2019  -  2029.
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c) zmiany  uchwały  nr  XXXVIII/279/2018  z dnia  24 stycznia  2018r.  w sprawie

udzielenia  pomocy  finansowei  dla Gminy  Nowy  Tomyśl  w 2018 roku

Projekt  uchwały  w sprawźe  zmiany  gtchwały  nrXXXVIII/279/20]8  z dnia  24  stycznia  2018r.  w sprawie

udzielenia  pomocy  finansowej  dla Gminy Nowy  Tomyśl w 2018 roku stanowi  załącznik  rir 8 do protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  o głos  panią  Skarbnik.

Skarbnik  poinformowała,  że projekt  tej uchwały  jest  powiązany  z podjętą  na sesji

wrześrńowej  uchwałą  w sprawie  zmian  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego.  Na wniosek

Urzędu  Miejskiego  w Nowyi'n  Tomyślu  została  zdjęta  kwota  w wysokości  249.000,00  zł na

wykonanie  zadania.

Przewodnicząca  poinformowała,  źe  otwiera  listę  mówców  i poprosiła  radnych

o zgłaszanie  się do dyslcusji  drogą  elektroniczną.  Nikt  się nie  zgłosił.

Głosowano  w sprawie:

- zmiany  uchwały  nr XXXVIII/279/2018  z dnia  24 stycznia  2018r.  w sprawie  udzielenia

pomocy  finansowej  dla  Gminy  Nowy  Tomyśl  w 2018  roku

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dariusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Maria  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  )«III/126/2019  w sprawie  zmiany

uchwały  nr  XXXVIII/279/2018  z dnia  24 stycznia  2018r.  w sprawie  udzielenia  pomocy

finansowej  dla Gminy  Nowy  Tomyśl  w 2018 roku.

d)  zmiany  uchwały  nr  VI/43/2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie  określenia  zadań z zakresu rehabilitacii

zawodowei  i społecznei osób niepełnosprawnych  zamieszkuiących  na terenie
Powiatu  Nowotomyskiego,  na które  zostaną  przeznaczone  środki  Państwowego

Funduszu  Rehabilitacii  Osób Niepelnosprawnych  w 2019 roku

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  VI/4312019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia  27 lutego  2019  r.  w spra'rvie  określenia  zadań  z zakres'tt  rehabilitacji  zawodowej  i społecznej  osób

niepełnosprawnych  zamieszkxtjących  na  terenie  Powiatu  Nowotomyskźego,  na  które  zostaną  przeznaczone  środki

Państyvowego  Fgmduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  w  2019  rokvr  stanowi  załącznik  nr  9

do protokołu.
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Przewodnicząca  poprosiła  o przybliżenie  zaistniałych  zmian  w projekcie  uchwały

Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Nowym  Tomyślu  -  Pana  Łukasza

Nyczkowskiego.

Dyrektor  PCPR  poinfori'nował,  źe zmiany  w projekcie  wynikają  ze zwiększenia

algorytmu  przez  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  o 78.310,00  zł,

z czego  21.000,00  zł PCPR  jest  zobowiązany  przeznaczyć  na zajęcia  terapii  zajęciowej,

a pozostałe  środki  proponuje  się  przekazać  na  rehabilitację  społeczną.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  otwiera  listę  mówców  i poprosiła  radnych

o zgłaszarńe  się  do dyskusji  drogą  elektroniczną.  Nikt  się  nie  zgłosił.

Głosowano  w sprawie:

- zmiany  uchwały  nr VI/43/2019  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  z drńa  27 lutego  2019  r.

w  sprawie  określenia  zadań  z zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób

niepełnosprawnych  zamieszkujących  na terenie  Powiatu  Nowotomyskiego,  na które  zostaną

przeznaczone  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

w  2019  roku

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  fl/'  XIII/127/2019  w sprawie  zmiany

uchwały  nr  VI/43/2019  Rady Powiatu  Nowotomyskiego  z dnia  271utego  2019 r. w sprawie

określenia  zadań z zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i społec:mej  osób niepełnosprawnych

zamieszkujących  na terenie Powiatu  Nowotomyskiego,  na które zostaną przeznaczone

środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  w 2019 roku.

e) przyięcia  "Rocznego  programu  współpracy  Powiatu  Nowotomyskiego

z organizaciami  pozarządowymi  na rok  2020"

Projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  "Rocznego  programu  współpracy  Powiatu  Nowotomyskiego

z organizacjami  pozarządowymina  rok  2020"  stanowi  załącznik  nr  10 do protokołu.

Przewodnicząca  poinfon'nowała,  że  otwiera  listę  mówców  i poprosiła  radnych

o zgłaszanie  się  do dyskusji  drogą  elektroniczną.  Nikt  się  nie  zgłosił.
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Głosowano  w sprawie:

- przyjęcia  "Rocznego  programu  współpracy  Powiatu  Nowotomyskiego  z organizacjami

pozarządowymi  na rok  2020"

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  I

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  )«III/128/2019  w sprawie  przyjęcia

'Kocznego  progranti  wsp%racy  Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami
pozarz4dowymi  na rok 2020'!

f)  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum

Ogólnokształcącego  im.  Stefana  Garczyńskiego  w Zbąszyniu  w Zespole  Szkół

nr  I  w  Zbąszyniu  w  czteroletnie  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Stefana

Garczyńskiego  w Zbąszyniu  w Zespole  Szkół  nr  1 w Zbąszyniu

Projekt  uchwały  w  sprmvie  sbvierdzerńa  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum

Ogólnokształcącego  im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyrńu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszynixi w czteroletnie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr l w Zbąszyniu stanowi

załącznik  nr Il  do  protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  Dyrektora  PCUW  o przedstawienie  uzasadnienia  do

podejmowanych  uchwały  od punktu  7.f)  do 7.n).

Dyrektor  PCUW  poinformował,  że proces  przekształcenia  w szkołach  jest  skutkiem

refori'ny  oświatowej.  Szkoły  od 1 września  br. funkcjonują  w nowym  systemie,  natomiast

organ  prowadzący  jest  zobligowany  do stwierdzenia  tych  zmian  poprzez  podjęcie  uchwał.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  otwiera  listę  mówców  i poprosiła  radnych

o zgłaszanie  się  do dyskusji  drogą  elektroniczną.  Nikt  się rńe zgłosił.

Głosowano  w sprawie:

- stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletrńego  Liceum  Ogólnokształcącego

im. Stefana  Garczyńskiego  w Zbąszyniu  w Zespole  Szkół  nr 1 w Zbąszyniu  w czteroletnie

Liceum  Ogólnokształcące  im.  Stefana  Garczyńskiego  w  Zbąszyniu  w  Zespole  Szkół

nr 1 w Zbąszyniu

Wyniki  głosowania

ZA:  18, PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1
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Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  XIII/129/2019  w sprawie

stwierdzenia  przekształcenia  dotycliczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr I w Zbąszyniu w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu w Zespole Szkół
nr  I w Zbąszyniu.

g)  shvierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum

w  Zbąszyniu  w  Zespole  Szkół  nr 1 w Zbąszyniu  w pięcioletnie  Technikum

w Zbąszyniu  w Zespole  Szkół  nr  1 w Zbąszyniu

Projekt  uchwały  w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum

w Zbąszyrńu  w Zespole  Szkół  nr ] w Zbąszynigt  w pięcioletrńe  Technikum  w Zbąszynźu  w Zespole Szkół nr l

w Zbąszyniu  stanowi zał4cznik  nr 12 do protokołu.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  otwiera  listę  mówców  i poprosiła  radnych

o zgłaszanie  się  do dyskusji  drogą  elektroniczną.  Nikt  się nie  zgłosił.

Głosowano  w sprawie:

- stwierdzerńa  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  w Zbąszyniu

w  Zespole  Szkół  nr 1 w Zbąszyniu  w pięcioletrńe  Technilaim  w Zbąszyniu  w Zespole  Szkół

nr 1 w Zbąszyniu

Wyniki  głosowania

ZA:  18, PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigi'ńew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (l)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  XIII/130/2019  w sprawie

stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  w Zbąszyniu
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w Zespole  Szkół  /ź/"  1 w Zbąszyniu  w pięcioletnie  Technikum  w Zbąszyniu  w Zespole  Szkół

nr  I  w Zbąszyniu.

h)  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum

Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w  Zbąszvniu  w  Zespole  Szkół  nr  1

w Zbąszyniu  w czteroletnie  Liceum  Ogó}nokształcące  dla  Dorosłych  w Zbąszyniu

w Zespole  Szkół  nr  l  w  Zbąszyniu

Projejct  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Licextrn

Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w Zbąszynźu  w Zespole  Szkół  nr 1 w Zbąszyniu  w czteroletnie  Licettrn

Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w Zbąszyniu  w Zespole  Szkół  nr  I wi Zbąszyniu  stanowi  załącznik  ixr 13 do

protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  o głosowanie  drogą  elektroniczną.

Głosowano  w  sprawie:

- stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum  Ogólnokształcącego  dla

Dorosłych  w  Zbąszyniu  w  Zespole  Szkół  nr  1 w  Zbąszyniu  w  czteroletnie  Liceum

Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w  Zbąszyniu  w ZespoIe  Szkół  nr I w  Zbąszyniu

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jedtiogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  XIII/131/2019  w  sprawie

stwierdzerńa przekształceriia dofflchczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla

Dorosłych w Z%szyniu w Zespole Szkół nr I w Zbąszynigi w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w Zbąszynigi  w Zespole  Szkó/  nr  I w Zbąszyniu.

i)  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum

Ogólnokształcącego  im. Mikołaia  Kopernika  w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół
nr  1 w Nowym  Tomyślu  w czteroletnie  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Mikołaja

Kopernika  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  l  w  Nowym  Tomyślu

Projekt  uchwały  w  sprayvie  stwierdzerńa  przekształcenia  dotychczawwego  trzyletniego  Liceum

Ogólnokształcącego  im. Mikołaja  Kopernika  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr l w Nowym  Tomyślu

w czteroletnie  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Mikołaja  Kopernika  w Nosvym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr 1

w Nowym  Tomyśl'tr  stanowi  załącznik  iy  14 do  protokołu.
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Przewodnicząca  poprosiła  o głosowanie  drogą  elektroniczną.

Głosowano  w sprawie:

- stwierdzerńa  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum  Ogólnokształcącego

im. Mikołaja  Kopernika  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr 1 w Nowym  Tomyślu

w  czteroletrńe  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Mikołaja  Kopernika  w Nowym  Tomyślu

w  Zespole  Szkół  nr  1 w Nowym  Tomyślu

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brarnbor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  gichwałę  nr  )«III/132/2019  w  sprawie

stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum  Ogólnokształcącego

im. Mikołaja  Kopernika  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkól  rxr 1 w Nowym  Tomyślu

w czterolebnie  Liceum  Ogólnokształcące  im. Mikołaja  Kopernika  w Nowym  Tomyślu

w Zespole  Szkół  nr  1 w Nowym  Tomyślu.

i) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego czteroletniego  Technikum  nr l
im.  Stanisława  Staszica  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  l w Nowym

Tomyślu  w  pięcioletnie  Technikum  nr  1 im.  Stanisława  Staszica  w Nowym

Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  l  w  Nowym  Tomyślu

Projekt  uchwały  w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum

nr  l im.  Starńsłcryva  Stasńca  w Nowym  Tomyśht  w Zespole  Szkćł  nr  1 w Nowym  Tomyślu  w pięcioletnie

Technikum  nr  I im. Stanźsłmva  Staszica  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkó{  nr  1 w Nowym  Tomyślu  stanowi

załącznik  nr  15 do  protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  o głosowanie  drogą  elektroniczną.

Głosowano  w sprawie:

- stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  nr  1

im.  Stanisława  Staszica  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr 1 w Nowyin  Tomyślu

w pięcioletrńe  Tecłu'iikum  nr I im.  Stanisława  Staszica  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół

nr I w  Nowym  Tomyślu

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1
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Wyniłci  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  XIII/133/2019  w  sprawie

stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  nr  1

im. Stanisława  Staszica  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  1 w Nowym  Tomyślu

w pięcioletnie  Technikum  nr  1 im.  Stanisława  Staszica  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół

nr  I  w Nowym  Tomyślu.

k)  shvierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  I  Liceum

Ogó}nokształcącego  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  1

w Nowym  Tomyślu  w  czteroletnie  I Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych

w  Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  l  w  Nowym  Tomyślu

Projekt  uchwały  w  spra'yvie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  I Liceum

Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  l w Nowym  Tomyśhi  w czteroletnie

I  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w Novvym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  ] w Nowym  Tomyśht  stanowź

załącztńk  nr  16  do  protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  o głosowanie  drogą  elektroniczną.

Głosowano  w sprawie:

- stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  I Liceum  Ogólnokształcącego

dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr 1 w Nowym  Tomyślu  w czteroletnie

I Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr 1 w

Nowym  Tomyślu

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYA/[UJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imieru'ie:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dariusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla
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Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  XIII/134/2019  w  sprawie

stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  I  Liceum  Ogólnokształcącego

dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  1 w Nowym  Tomyślu  w czteroletnie

I  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  1 w

Nowym  Tomyślu.

l) shvierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  nr  2

im.  dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyś}u  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowrym

Tomyślu  w pięcioletnie  Technikum  nr  2 im.  dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym

Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Tomyślu

Projekt  uchwały  w sprmrvie  styvierdzenia  przekształcenia  dofflchczasowego  czteroletniego  Technikvmx
nr  2 im. dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Toinyślu  w pięcioletnie

Technikum  nr  2 im. dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyśht  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Tomyślu  stanowi

załącznik  nr  I  7 do  protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  o głosowanie  drogą  elektroniczną.

Głosowano  w sprawie:

- stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum  nr  2

im.  dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr 2 w Nowym  Tomyślu

w pięcioletnie  Technikum  nr 2 im.  dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu  w Zespole

Szkół  nr  2 w  Nowym  Tomyślu

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  XIII/135/2019  w  sprawie

stwierdzenia  przekształcenia  dofflchczasowego czteroletniego  Technikum  nr  2
im.  dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Tomyślu

w pięcioletnie  Technikum  nr  2 im. dra  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu  w Zespole

Szkół  nr  2 w Nowym  Tomyślu.
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m)  shvierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  II  Liceum

Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2

w Nowym  Tomyślu  w czteroletnie  II  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych

w  Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Tomyślu

Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  II  Liceum

Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Ton;iyślu  w czteroletnie

II  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Tomyślu  stanowi

załącznik  nr  18 do  protokołu.

Przewodnicząca  poprosiła  o głosowanie  drogą  elektroniczną.

Głosowano  w sprawie:

- stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletrńego  II Liceum  Ogólnokształcącego

dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2 w Nowym  Tomyślu  w czteroletnie

II Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr 2 w

Nowym  Tomyślu.

Wyniki  głosowania

ZA:  18,  PRZEC'IW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jedtxogłośnie  podjęła  uchwałę  m  XIII/136/2019  w  sprawie

stwierdzenia przekształcenia dofflchczasowego trzyletniego II  Liceum Ogólnokształcącego

dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  /ź/" 2 w Nowym  Tomyślu  w czteroletnie

Il  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w Nowym  Tomyślu  w Zespole  Szkół  nr  2

w Nowym  Tomyślu.

n)  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Technikum

im.  gen.  Dezyderego  Chłapowskiego  w  Trzciance  w Zespole  Szkół  Rolnicze

Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Trzciance  w  pięcioletnie  Technikum

im.  gen.  Dezyderego  Chłapowskiego  w  Trzciance  w Zespole  Szkół  Rolnicze

Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w Trzciance

Projekt  ztchwały  w sprawie  stwierdzema  przekształcenia  dofflchczasowego  czteroletniego  Technikum

im. gen. Dezyderego  Chłapowskiego  w Trzciance  w Zespole  Szkół Rolnicze  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego

w Trzciance  w pięcioletnie  Techrńkum im. gen. Dezyderego  Chłapowskiego  w Trzciance  w Zespole Szkół

Rolnicze  Centrum  Kształcerńa  Ustawicznego  w Trzciance  stanowi  załącr,nik  nr  19  do protokołu.
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Przewodnicząca  poprosiła  o głosowanie  drogą  elektroniczną.

Glosowano  w  sprawie:

- stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  czteroletniego  Tecłu"iikum

im.  gen.  Dezyderego  Chłapowskiego  w  Trzciance  w  Zespole  Szkół  Rolnicze  Centrum

Kształcenia  Ustawicznego  w Trzciance  w pięcioletnie  Technikum  im.  gen.  Dezyderego

Chłapowskiego  w Trzciance  w Zespole  Szkół  Rolnicze  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego

w  Trzciance.

Wyniki  glosowania

ZA:  18,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (18)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata

Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,

Zbigniew  Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,

Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (1)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  XIII/137/2019  w  sprawie

stwierdzenia  przekształcenia  dotyc1iczasowego  czteroletniego  Technikum

im. gen. Dezyderego  Chłapowskiego  w Trzciance  w Zespole  Szkół  Rolnicze  Centrum

Kształcenia  Ustawicznego  w Trzciance  w pięcioletnie  Teclinikum  im. gen.  Dezyderego

Chłapowskiego  w Trzciance  w Zespole  Szkół  Rolnicze  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego

w Trzciance.

o) zatwierdzenia  programu  naprawczego  Samodzielnego  Publicznego  Zakladu

Opieki  Zdrowotnei  imienia  doktora  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu

Projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  programu  naprawczego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu

Opieki  Zdrowotnej  imienia  doktora  Kazimierza  Hołogi  w Nowym Tomyślu  stanowi  załącznik  nr  20 do protokołu.

Przewodnicząca  przekazała  głos  Staroście,  a następnie  poprosiła  o wystąpienie

Dyrektora  SPZOZ  w  Nowym  Tomyślu  -  Pana  Tomasza  Przybylskiego.

- Andrzej  Wilkoński:

Starosta  poinformował,  że  po  spotkaniach  wszystkich  komisji,  Zarząd  podczas

wczorajszego  posiedzenia  zadecydował  o głosowaniu  za  nie  przyjęciem  programu  na

dzisiejszej  sesji.  Według  Zarządu  program  wymaga  uszczegółowienia  i dopasowania  go do

zapisów  mówiących  o prognozie  trzyletniej.

- Tomasz  Przybylski:

Dyrektor  SP  ZOZ  w  Nowym  Tomyś}u  poparł  słowa  Starosty  i  stwierdził,

że w programie  brakuje  jasnego  odzwierciedlenia  liczbowego  z założeń  w nim  zawartych.
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Dyrektor  zapewnił,  że  braki  zostaną  uzupełnione,  a szczegóły  zostaną  przedstawione

na  kolejnyi'n  posiedzerńu  rady  powiatu.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  otwiera  listę  mówców  i poprosiła  radnych

o zgłaszanie  się  do dyskusji  drogą  elektroniczną.

W dyskusii  wzięli  udział
- Sylwester  Kamyszek:

Radny  oznajmił,  że wyjaśnienie,  które  zostało  przedstawione  go rńe przekonuje.

Radny  dodał,  że zapoznał  się  z przepisami  dotyczącymi  przyjmowarńa  programu,  jednak  ma

wątpliwości  do terminów.  Uchwały  były  zaopiniowane  dużo  wcześrńej,  sygnowane  one są

z programem  naprawczym  dnia  30 września  br.,  natomiast  Zarząd  Powiatu  zajął  się  tą  sprawą

wczota5. Radny stwierdził, że Starosta zawarł informację o zapoznaniu się z programem
naprawczym  w  sprawozdaniu  z  wczorajszego  dnia.  Radny  zgodził  się  ze  słowami

Przewodniczącej  dotyczącymi  negatywnego  zaopiniowarńa  na  komisjach,  co  nastąpiło

większością  głosów.  Radny  zadał  pytanie  -  o co tak  naprawdę  chodzi?  Radny  oznajmił,  że

program  naprawczy  pojawił  się  już  pod  koniec  maja  i został  wykonany  zgodrńe  z ustawą

o działalności  leczniczej.  Zdaniem  Radnego  wcześniej  należało  prowadzić  rozmowy

i dyslcusje  w takim  kierunku,  aby gotowy  program  naprawczy  mógł  być  przedstawiony

Radzie  Powiatu.

- Andrzej  Wilkoński:

Starosta  zwrócił  się do Radnego  Kamyszka  i oznajmił,  że sprawozdanie,  o którym

Radny  wspomniał  dotyczyło  sprawozdania  finansowego  badanego  przez  wybraną  firmę

do analizy  tego  sprawozdania.  Starosta  dodał,  że warto  uwzględnić  sytuację  funkcjonowania

całej  słuźby  zdrowia  oraz  lecznictwo  zamknięte.  Jeżeli  byłyby  znane  kierunki  działań

naprawczych  oraz  spodziewane  kierunki  działań  ze strony  płatnika  NFZ,  a także  Ministerstwa

Zdrowia i Rządu, to zdecydowanie łatwiej byłoby zbudować na tej podstawie mc3onalny
program  naprawczy.  Starosta  przypomniał,  że kilka  miesięcy  temu  Rada  zastanawiała  się,

czy  będzie  zamykać  oddziały  ze względu  na brak  lekarzy,  dlatego  trudno  jest  stawiać  takie

wyzwania  dyrekcji  szpitala  w chwili  obecnej.  Zarząd  nie  bagatelizuje  programu  naprawczego

i nie  twierdzi,  że powinien  być  on  byle  jaki.  Starosta  dodał,  że zgodnie  z przepisami  program

musi  być  zatwierdzony.  Należy  do sprawy  podejść  zdroworozsądkowo,  ponieważ  niezwykle

trudno  jest  przewidzieć  co nastąpi  w przyszłym  roku  w związku  z zainkrńętą  służbą  zdrowia.

- Paweł  Wilkoszarski:

Radny  zapytał  Dyrektora  SPZOZ  jaka  jest  przewidywana  strata  finansowa  szpitala

na  rok  2019?

- Tomasz  Przybylski:

Dyrektor  SP  ZOZ  poinformował,  że  strata  na  koniec  września  wynosiła

ok. 1.900.00,00  zł. Do  końca  roku  przewiduje  się,  że strata  będzie  równoznaczna  z odpisem

amortyzacyjnym.

- Sylwester  Kamyszek  (Ad  Vocem):

Radny  odniósł  się  do  wypowiedzi  Starosty  i stwierdził,  że nie miał  na myśli,

aby  Zarząd  wywierał  jakąkolwiek  presję  w związku  z tworzeniem  programu  naprawczego.

Radny  oznajmił,  że każda  rozmowa  wyjaśniająca  lub  propozycje  są budulcem  konkretnych
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ustaleń  i wspólnych  wniosków.  Radny  dodał,  że powiat  generalnie  pełni  funkcję  nadzorczą

SPZOZ  w Nowym  Tomyślu.

- Andrzej  Wilkoński:

Starosta  oznajmił,  że nie  ma  zamiaru  wywoływać  jakiejkolwiek  presji.  Starosta  dodał,

że problemy  szpitala  są  niezwykle  ważne  dla Powiatu,  a rozmowy  z dyrekcją  szpitala

odbywają  się systematycznie.  Rozmowy  z dyrekcją  toczą  się rówrńeź  w związku  z innym

istotnym  tematem,  jakim  jest  ewentualna  możliwość  połączenia  trzech  sąsiedrńch  szpitali

powiatowych.  Starosta  poinfoimował,  że zgodnie  z zapisami  realizacji  planu  finansowego  na

dzień  30 września,  Zarząd  zapoznał  się  z wynikami  finansowymi  szpitala.  Wynik  finansowy,

co prawda  jest  ujemny,  ale  pokazuje  pozytywną  stagnację.  Powiat  może  ocenić,  że po stronie

dyrekcji  są  podejmowane  systematyczne  działania,  które  gwarantują,  że wynik  ujemny  nie

wzrasta.  Starosta  stwierdził,  że  jeśli  takie  działania  będą  kontynuowane,  a obecnie

ok. 1.OOO.OOO,OO zł  jest  dodane  do ryczałtu,  to przy  realizacji  innych  pozytywnych  działań

wynik  finansowy  szpitala  w  przyszłym  roku  nie  będzie  na najgorszym  poziomie.

- Renata  Gruszka:

Przewodnicząca  odniosła  się  do  wypowiedzi  Radnego  Kamyszka  i oznajmiła,

że Zarząd  na posiedzeniu  21 października  2019  r. przyjął  projekt  w sprawie  zatwierdzenia

programu  naprawczego  SPZOZ.  Przewodnicząca  poinformowała,  że w sprawozdaniu  z dnia

wczorajszego  wynika,  że Zarząd  ustosunkował  się  do negatywnego  zaopiniowania  przez

komisje  tego  projektu  uchwały.  Przewodnicząca  dodała,  że wszystkie  uwagi  zgłaszane  przez

radnych  na Komisji  Zdrowia  były  podyktowane  troską  o to, aby  program  naprawczy  był  jak

najbardziej  rzetelny  iprzejrzysty.

- Zbigniew  Markowski:

Radny  stwierdził,  że  dyrekcja  nie  zrealizowała  w  pełni  omawianego  punktu.

W 2011 roku  weszła  w życie  ustawa  mówiąca  o tyi'n,  że w przypadku  ujemnego  wyniku

finansowego  naleźy  sporządzić  program  naprawczy.  W  poprzednich  latach  program

naprawczy  nie  był  przedstawiany  na sesjach  rady.  Radny  poinformował,  że program  powinien

być  przygotowany  zgodnie  z  określonyi'ni  wytycznymi,  które  zostały  określone

w Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie  wskaźników

ekonomiczno-finansowych  niezbędnych  do  sporządzenia  analizy  oraz  prognozy  sytuacji

ekonomiczno-finansowej  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej.  Zarząd

Powiatu  zapoznał  się z programem  naprawczym  na posiedzeniu  we wrześrńu  br.,  jednak

nie  miał  możliwości  naniesienia  poprawek.  Wszelkie  poprawki  mogą  być naniesione

przez  dyrekcję.  Radny  dodał,  że  nie  naleźy  lekcewaźyć  wymogów  zawartych

w Rozporządzeniu.  W związku  z tyi'n,  ustalono  razem  z Dyrektorem  SP ZOZ  na ostatnim

posiedzeniu  Komisji  Zdrowia,  że program  należy  poprawić  i uzupełnić  o niezbędne  elementy.

Radny  oznajmił,  że należy  planować  koszty  przychodów  i rozchodów,  gdyż  wtedy  ma  się

pogląd  na rentowność  działań.

- Tomasz  Przybylski:

Dyrektor  SP ZOZ  oznajmił,  że rozumie  obawy  poszczególnych  komisji  branżowych,

dlatego  zgadza  się  z tym,  aby poprawić  przedstawiony  program  na bardziej  czytelny

i przejrzysty.
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- Paweł  Wilkoszarski:

Radny  dodał,  że dla  wszystkich  radnych  oczywistym  jest  dobro  szpitala.  Radni  mają

świadomość,  że dyrekcja  robi  co może,  żeby  wynik  finansowy  był  coraz  lepszy.  Radny

zauważył,  że  w  programie  zawarto  kilka  punktów  dotyczących  inwestycji  szpitala,

m.  in. kosztowne  inwestycje  sterylizatorni.  Dotychczas  dyskusja  dotyczyła  jedynie  strat,

jednak  należy  spojrzeć  również  na  pozytywne  aspekty  programu.  Radny  odniósł

się  do wypowiedzi  Radnego  Markowskiego  i oznajmił,  że najlepszym  rozwiązaniem  byłaby

przewaga  przychodów  nad rozchodami,  jednak  jest  to cel praktycznie  nieosiągalny.  Radny

nawiązał  również  do wypowiedzi  Starosty,  który  oznajmił,  że w chwili  obecnej  rńezwykle

trudno  jest cokolwiek  zaplanować,  ponieważ  nie jesteśmy  w stanie określić  co stanie

się  za pół  roku.  Radny  dodał,  że jakakolwiek  decyzja  w sprawie  planowania  wydatków,  może

bardzo  szybko  odbić  się  czkawką.

- Zbigniew  Markowski:

Radny  odniósł  się  do  wypowiedzi  Radnego  Wilkoszarskiego  i poinformował,

że każda  działalność  musi  być  planowana.  Wskaźniki  i wymogi  zostały  opracowane  w celu

sprawniejszego  planowania  działań.  Radny  nawiązał  do programu  naprawczego  stworzonego

przez  szpital  w Jaśle,  który  zawiera  wyżej  wymienione  elementy  i wymogi.  Radny  oznajmił,

źe dyrekcja  mimo  wszelkich  trudności  powiru'ia  działać  według  wcześniej  ustalonego  planu

zawartego  w programie.

- Paweł  Wilkoszarski:

Radny  nawiązał  do wypowiedzi  Radnego  Markowskiego  i stwierdził,  że nie można

niczego  zaplanować.  Procedury  medyczne  są  niedoszacowane,  nadwykonania  są niepłacone

i w źaden  sposób  rńe jesteśmy  w stanie  oszacować  jak  będzie  wyglądać  sytuacja  szpitala  za

pół  roku.  Radny  dodał,  że plan,  który  jest  tworzony  w chwili  obecnej,  jest  na nic.

- Dariusz  Chlopek:

Radny  stwierdził,  że recepta  na prawidłowe  funkcjonowanie  szpitala  jest  bardzo

trudna.  Radny  oznajmił,  źe Radę  zadowala  fakt,  że wynik  finansowy  waha  się na poziomie

amortyzacji.  Należy  stwierdzić,  źe na obecny  rok  jest  to duże  osiągnięcie,  jednakże  należy  się

wyzbyć  takiego  mentalnego  przyzwyczajenia.  Radny  poinformował,  że Rada Społeczna

podejmuje  zmianę  planu  finansowego  szpitala  tylko  po  to,  aby skonsumować  środki

otrzymane  z NFZ.  Radny  stwierdził,  że dopóki  nie  wprowadzimy  konstruktywnej  polityki,

to nie  będzie  moźliwe  remontowanie  oddziałów,  czy  przesuwanie  środków  na inne  działania.

Środki  pozyskane  z NFZ  nie powinny  być  przeznaczone  jedynie  na usługi  obce. Radny

zauważył,  że w  ostatnich  latach  nie  ulegają  wzrostowi  rachunki  za energię  czy  inne  mateńały,

natomiast  wahania  występują  w usługach  obcych.  W związku  z tym,  należy  dopatrywać  się

rozwiązania  w stwarzaniu  oszczędności  w tych  usługach.

- Tomasz  Przybylski:

Dyrektor  SP ZOZ  oznajmił,  że uwarunkowania  w obecnej  chwili  są takie,  a nie  inne.

W styczniu  br. szpital  zderzył  się  z problemem  o zasięgu  ogólnopolskim  dotyczącym  kadry

medycznej.  Dyrektor  dodał,  że Rada  Społeczna  rńe tyle  zatwierdza  wydatkowanie,  co reaguje

na  wnioski  dyrekcji  dotyczące  określonej  sytuacji.
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Głosowano  w  sprawie:

- zatwierdzenia  programu  naprawczego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  imienia  doktora  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu.

Wyniki  glosowania

ZA:  1, PRZECIW:  9, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  8, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  1

Wyniki  imienne:

ZA  (1)

Zbigniew  Markowski

PRZECIW  (9)

Marcin  Brambor,  Dańusz  Chłopek,  Konrad  Drąg,  Renata  Gruszka,  Dorota  Kaczmarek,  Patryk

Kąkolewski,  Jacek  Pieprzyk,  Tomasz  Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński

WSTRZYMUJĘ  SIĘ  (8)

Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Sylwester  Kamyszek,  Ireneusz  Kozecki,  Władysław

Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Adam  Pilc,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (l)

Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  większością  głosów  odrzuciła  projekt  uchwały  w  sprawie

zatwierdzenia  programu  naprawczego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  imienia  doktora  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu.

8. Informacia  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  oraz  Starosty

Nowotomyskiego  o oświadczeniach  maiątkowych  za 2018 rok.

Przewodnicząca  odczytała  Informację  Przewodniczącej  Rady  Powiatu

Nowotomyskiego  o oświadczerńach  majątkowych  za 2018  rok.

Przewodnicząca  poinformowała,  że po dostarczeniu  Radnym  materiałów,  wpłynęła

informacja  Wojewody  Wielkopolskiego  na temat  oświadczenia  Starosty  Nowotomyskiego

oraz  Przewodniczącej  Rady  Powiatu.  Pismo  zostało  skierowane  do  Rady  Powiatu

Nowotomyskiego,  w  związku  z tym  Przewodnicząca  odczytała  Informację  Wojewody

Wielkopolskiego.

Starosta  odczytał  Informację  Starosty  Nowotomyskiego  o oświadczeniach

majątkowych  za 2018  rok.

0  godzinie  15.'29  wychodzi  Radny  Władysław  Napźerała.

0  godzinie  15.'31  wraca  Radny  TVładysław  Napierała.

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o oświadczeniach
majątkowych  za 2018 rok  stanowią  załączniki  nr  21 do protokołu.

9. Interpelacie  i zapytania  Radnych.

Przewodnicząca  poinformowała,  że w okresie  międzysesyjnym  nie  wpłynęła  żadna

interpelacja  i zapytanie,  a także  zapytała  czy  ktoś  z Radnych  chciałby  złożyć  interpelację

lub  zapytanie  na obecnej  sesji?
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W  dyskusji  wzięli  udział:

- Krzysztof  Pacholak:

Radny  złożył  na ręce  Przewodniczącej  dwie  interpelacje.  Pierwsza  z rńch  dotyczyła

prośby  mieszkańców  wsi  Pakosław  w sprawie  wytyczenia  i oznakowania  nowego  przystanku

autobusowego  ,,na  żądanie"  w m. Pakosław  przy  drodze  powiatowej  nr 2709P  w rejonie

posesji  od 138 do  142. Druga  interpelacja  odnosi  się  do  prośby  mieszkańców  osiedla

mieszkaniowego  w Lwówku  przy  ul. Modrakowej,  Południowej  i Słonecznej  w sprawie

ujęcia  w  planach  budżetowych  budowy  chodnika  przy  drodze  powiatowej  nr  2708P  Lwówek-

Chmielinko,  od wysokości  ul.  Modrakowej  do  ul.  Słonecznej.  Radny  poinfori'nował,

że  mieszkańcy  zgłaszają  nagmiru'ie  nadużywanie  prędkości  na  wjeździe  do  Lwówka,

co stwarza  niebezpieczeństwo  dla  osób  mieszkających  w pobliżu  drogi.

0  godzinie  15:32  wychodzi  Radny  Władysław  Napierała.

0  godzinie  15:34  wraca  Radny  Władysław  Napźerała.

- Adam  Pilc:

Radny  złożył  na  ręce  Przewodniczącej  zapytanie  oraz  interpelację.  Zapytanie

dotyczyło  złożonej  dnia  22 marca  br.  interpelacji  na  temat  prośby  mieszkańców  wsi

Komorowo  w sprawie  budowy  kładki  pieszo-rowerowej  nad  ciekiem  wodnyi'n  Czarna  Woda.

Radny  poinfonnował,  że otrzyi'nał  w dniu  5 kwietnia  br. odpowiedź,  iż po wizji  lokalnej

stwierdzono  o konieczności  sporządzenia  dokumentacji  projektowej  wraz  z uzyskaniem

decyzji  o warunkach  zabudowy.  Radny  zapytał,  czy  w związku  z powyższym  została  podjęta

jakakolwiek  procedura?  Radny  oznajmił,  że zauważył  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na

stronie  Powiatu  Nowotomyskiego  zamówienie  publiczne  na  wykonanie  dokumentacji

projektowej  do  zadania  pod  nazwą  ,,Budowa  kładki  pieszo-rowerowej  nad rzeką  Obra

w m. Nowa  Wieś  Zbąska".  Radny  zapytał,  dlaczego  wcześniejsze  postępowanie  w tej materii

zostało  porzucone?  Czy  został  wyłoniony  kolejny  wykonawca  do tej inwestycji?  Czy  zostały

uzgodnione  lokalizacje  tej inwestycji  z właścicielami  gnintów?  Dlaczego  tak  późno  zostało

rozpoczęte  postępowanie,  skoro  warunki  są  rńe  do  spełnienia?  Radny  odniósł  się  do

interpelacji  dot. prośby  Sołtysa  oraz mieszkańców  wsi  Komorowo  w  sprawie  budowy

chodnika  we  wsi  Komorowo  na odcinku  100  m wzdłuż  drogi  powiatowej  nr  2709P.  Radny

poinformował,  że na omawianym  odcinku  zabudowania  położone  są bardzo  blisko  jezdni,

a pobocze  zajęte  jest  przez  rosnące  drzewa.  Piesi  muszą  poruszać  się  pasem  jezdni,  który

dodatkowo  jest  w bardzo  złym  stanie  tecłu'iicznym.  Budowa  chodnika  w znaczącym  stoprńu

wpłynęłaby  na  poprawę  bezpieczeństwa  mieszkańców.

- Ireneusz  Kozecki:

Radny  nawiązał  do zapytania  z dnia  29 wrześrńa  br. w sprawie  wysokości  nagród

przyznanych  pracownikom  Starostwa  Powiatowego  w Nowym  Tomyślu  oraz  otrzymanej

odpowiedzi.  Radny  złoźył  interpelacje  w sprawie  szczegółowych  informacji  o wysokości

wypłaconych  nagród  w okresie  od I stycznia  do 30 września  2019  r. w podziale  na wydziały

i stanowiska  oraz sumę  kwot  wypłaconych  w 2019  r., w sprawie  stałego  umieszczerńa

informacji  o przyznanych  nagrodach  w sprawozdaniach  opisowych  z wykonarńa  budżetu

za I półrocze  i w sprawozdaniu  rocznym.  Radny  w interpelacji  wniósł  o udostępnienie
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wraz  z danymi  informacji  o nagrodach  wraz  z uzasadnieniami  ich  przyznania,

a także  o dokonarńe  oceny  zgodności  wypłaty  nagród  wszystkim  pracownikom  Starostwa

Powiatowego  w  równej  wysokości.

Po wysłuchaniu  wszystkich  zapytań  i interpelacji,  Przewodnicząca  przekazała  je na

ręce  Starosty.

IO.  Wolne  głosyi  wnioski.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  ktoś  z radnych  chce  zabrać  głos?

W dyskusii  udział  wzięli:

- Zbigniew  Markowski:

Radny  zaapelował,  że  podczas  głosowania  nad projektem  uchwały  w  sprawie

zatwierdzenia  programu  naprawczego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  imienia  doktora  Kazimierza  Hołogi  w Nowym  Tomyślu  nastąpiła  pomyłka  ze

strony  radnego.  Radny  jest  przeciwny  podjęcia  niniejszej  uchwały.  Radny  poprosił  radnego

Kozeckiego  o niekomentowanie  wypowiedzi  radnego  oraz  wyraził  zdziwienie,  że część  rady

wstrzymała  się  od  głosu  przy  podejmowaniu  tej  uchwały.  Radny  stwierdził,

że Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa,  Ochrony  Środowiska  i Rolrńctwa  zorganizował

wizję  w sposób  wybiórczy,  zabierając  członków  jedynie  na obszar  gtniny,  z którą  związany

jest  radny.  Radny  dodał,  źe dziwi  się  radnemu  Pilcowi,  iż w czasie  pełnienia  funkcji  Członka

Zarządu  w  poprzedrńej  kadencji  nie  wykonał  inwestycji,  tj. budowa  kładki  pieszo-rowerowej

nad  ciekiem  Czarna  Woda  oraz  budowa  chodnika  we  wsi  Komorowo.

- Krzysztof  Pacholak  (Ad  Vocem):

Radny  odniósł  się  do wypowiedzi  radnego  Markowskiego  i poinformował,  że był

zaplanowany  wyjazd  do  większej  ilości  miejsc,  jednak  było  trudno  połączyć  wyjazd

do Trzcianki  z innymi  częściami  Powiatu.  Radny  dodał,  że zaplanowana  część  objazdu,  która

nie  odbyła  się  w programie  omawianej  komisji,  na  pewno  będzie  zrealizowana  na następnych

spotkaniach  członków  komisji.

- Adam  Pilc:

Radny  poinformował,  że w poprzedniej  kadencji  rńe podjęto  budowy  wspomnianej

kładki  pieszo-rowerowej  oraz  chodnika  ze względu  na konieczność  budowy  pilniejszych

inwestycji,  tj. most  w Strzyżewie  czy  Nowej  Wsi  Zbąskiej.  Radny  stwierdził,  że powinno  się

wrócić  do zwyczaju  z poprzedrńej  kadencji,  w  której  Starosta  odpowiadał  na zadawane  przez

radnych  pytania.  Według  Radnego  obecnie  na większość  pytań  skierowanych  do Starosty

odpowiadają  kierownicy  i dyrektorzy,  a Starosta  powinien  być  bardziej  zainteresowany

w tematach,  o które  pytają  Radni.

- Starosta:

Andrzej  Wilkoński  wyraził  zdziwienie  w stosunku  do wypowiedzi  Radnego  Pilca.

Starosta  oznajmił,  że  nie  wyobraża  sobie  sytuacji,  w  której  nie  uczestniczyłby

w  przygotowywaniu  odpowiedzi  na  zapytania  Radnych.
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- Adam  Pilc  (Ad  Vocem):

Radny  poinforinował,  że nie  miał  w związku  ze swoją  wypowiedzią  złych  intencji.

Radny  dodał,  że były  dwa  przypadki,  gdy  Radny  skierował  pytarńa  do Starosty,  natomiast

odpowiedzi  w  tej mateńi  miał  uzyskać  u innych  wskazanych  osób.

- Andrzej  Wilkoński:

Starosta  oznajmił,  że  podejmuje  wszelkich  starań,  aby  w  siedzibie  Starostwa

przebywać  jak  najczęściej.  Starosta  dodał,  że  najprawdopodobniej  dwie  odpowiedzi

na interpelacje  były  podpisane  przez  Wicestarostę,  co mogło  wynikać  z przebywania  Starosty

na urlopie.  Starosta  zapewnił,  że mimo  odpowiedzi  na interpelację  z podpisem  innej  osoby,

zna  treść  wszystkich  przekazanych  interpelacji  i zapytań.

- Adam  Pilc  (Ad  Vocem):

Radny  oznajmił,  że otrzymał  odpowiedź  na interpelację,  w której  Starosta  odwołał

się,  aby  o konkretne  rzeczy  zapytać  dyrektorów  szkół.

- Andrzej  Wilkoński:

Starosta  oznajmił,  że  jest  kierownikiem  Starostwa  i zadania  tej  jednostki  leżą  w gestii

Starosty,  natomiast  dyrektorzy  szkół  są kierowrńkami  jednostek  oświatowych  i odpowiadają

za realizację  ich  zadań.  Starosta  dodał,  że jako  Przewodniczący  Zarządu  moźe  wypowiedzieć

się  na  temat  polityki  oświatowej,  szeroko  rozumianych  jednostek,  czyli  Powiatu.

- Adam  Pilc  (Ad  Vocem):

Radny  oznajmił,  że jego  wypowiedź  wynikała  z faktu,  iż na część  pytań  nie  otrzymał

do drńa  dzisiejszego  odpowiedzi.  Odpowiedzi  Wicestarosty  na interpelacje  i zapytania  jak

najbardziej  satysfakcjonują  Radnego.

- Zbigniew  Markowski  (Ad  Vocem):

Radny  zwrócił  się  do Radnego  Pilca  i przypomniał  Radnemu,  że w poprzedniej

kadencji  Starosta  Kozecki  w celu  przekazania  informacji  Radnym  w siedzibie  Starostwa

wzywał  radcę  prawnego.  Radny  oznajmił,  że nie należy  iść taką  drogą.  Radny  dodał,

że w poprzedniej  kadencji  na zapytania  Radnych  naleźało  odpowiadać  na sesji,  natomiast

obecny  status  przewiduje  udzielenie  odpowiedzi  w późniejszym  terminie.

- Andrzej  Wilkoński:

Starosta  zapewnił,  że jest  gotowy  do udzielania  każdej  informacji  i wyraził  chęć

do odbycia  spotkań  dotyczących  różnych  tematów.

- Dariusz  Chłopek:

Radny  poinformował,  że  26  września  br.  ukazało  się  zarządzenie  Prezesa

Narodowego  Funduszu  Zdrowia,  które  określa  warunki  dofinansowania  na zakup,  bądź

wymianę  sprzętu  informatycznego.  Informacja  jest  na  tyle  istotna,  iż z dofinansowania  można

skorzystać  bodajże  do początlcu  gt'udnia  br.  Radny  wymienił  parametry,  jakie  należy  spełniać,

aby  uzyskać  dofinansowanie.

- Renata  Gruszka:

Przewodnicząca  przypomniała,  że  na  poprzedniej  sesji  rada  podjęła  uchwałę

intencyjną  odnośnie  powołania  zespołu  ds.  połączenia  SP ZOZ'ów  z trzech  sąsiednich

powiatów.  Przewodniczą  poprosiła  Wicestarostę  -  Pana  Marcina  Brambora  o przedstawienie

krótkiej  informacji,  czy  od poprzedniej  sesji  zaszły  zmiany  w tej sprawie,  czy  powstał  zespół

oraz  na  jakim  etapie  jest  ta sprawa?

stt: 26



0  godzinie  15.'54  wychodzź  Starosta  Andrzej  Wilkoński.

- Marcin  Brambor:

Wicestarosta  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  w  Powiecie  Wolsztyńskim

odbywa  się  sesja Rady  Powiatu  Wolsztyńskiego.  W porządku  obrad  sesji w Wolsztynie

znajduje  się  taki projekt  uchwały.  W związku  z tym,  iż dopiero  teraz  jest  podejmowana

richwała  Rady  Powiatu  Wolsztyńskiego  nie została  podjęta  uchwała  w sprawie  wyłonierńa

zespołu.  Wicestarosta  dodał,  że odbyły  się  trzy  spotkania,  na których  podjęto  z dyrektorami

SP ZOZ'ów  temat  programu  medycznego  i podziału  zakresów.  Wicestarosta  stwierdził,

że obecnie  dużym  problemem  jest  fakt  przeprowadzenia  procedury  zmierzającej  do powstania

jednego  podmiotu.  Obecne  ustawodawstwo  nie przewiduje  realnej  i optymalnej  procedury

zmierzającej  do konsolidacji.  Pierwsze  rozwiązanie  opiera  się  na ustawie  o działalności

leczniczej,  która  mówi  o tym,  że jeżeli  trzy  samorządy  podejmą  decyzję  o połączeniu  szpitali

na  mocy  porozumienia,  wówczas  jeden  z Powiatów  musiałby  podjąć  rolę  lidera.  Ponadto,

podmiot  tworzący,  tzw.  lider  ponosiłby  wyłączną  odpowiedzialność  za  ewentualne

zobowiązania.  Zaletą  takiego  rozwiązania  jest  fakt,  iż jest  to przekształcenie  w jeden  SP ZOZ.

Druga  koncepcja  zakłada  powołanie  Związku  Międzypowiatowego,  natomiast  jest  to bardzo

skomplikowana  procedura  wymagająca  m.  in.  opirńi  Wojewody.  Wicestarosta  dodał,

że koncepcja  jest  bardzo  kosztocl'iłonna,  gdyź  powoduje  to, iż wszystkie  SP ZOZ'y  musiałyby

zostać  zlikwidowane.  Na  chwilę  obecną  rńe  ma  optymalnej  procedury,  która  miałaby

zmierzać  do konsolidacji.

0  godńnie  15:59  wraca  Starosta  Andrzej  Wilkoński.

Wicestarosta  stwierdził,  że nic  nie  stoi na przeszkodzie,  aby Dyrekcja  szpitala

opracowała  wspólny  program  medyczny,  bądź wspólną  koncepcję.  Wicestarosta  dodał,

źe podejmowane  działania  nie mają  na celu  prywatyzacji  szpitala.

Z uwagi  na brak  pytań  Przewodnicząca  przeszła  do kolejnego  punktu  porządku

obrad.

ll.  Zamknięcie  XIII  sesii Rady Powiatu  Nowotomyskiego.

Przewodnicząca  poinformowała,  że kolejna  sesja Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

planowana  jest na  18 gmdnia  br.  na godz.  13.00,  chyba,  że zaszłyby  niespodziewane

okoliczności,  wówczas  będzie  zwołana  wcześniej.

Po wyczerpaniu  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Rady  o godz.  16:00  zamknęła

obrady  XIII  sesji  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego.

Nagranie  obrad  XIII  sesji  Rady  Powiatu  stanowi  załącznik  nr  22 do protokołu.

Przygotowal(a).  Pahycja  Deinbniak,  Agnieszka  Henicz

PRZEWODNICZĄCA  RADY

Renata  Gruszka

Przygotowano  przy  poinocy  programu  eSesja.pl
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