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Ile dostaną radni? Czyli po sesji w powiecie
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Na wtorkowej sesji powiatu po raz pierwszy - jako posłanka - gościła Aleksandra Trybuś. O
swojej pracy poselskiej informował radnych także Czesław Gluza. Jednak radni najwięcej
pytań mieli do obecnej na sesji Anny Bednarskiej-Czerwińskiej, dyrektor Szpitala Śląskiego
w Cieszynie. Znów wiele emocji stało za dyskusją o sytuacji szpitala. Radnym udało się
także uchwalić wysokość swoich diet, a Janusz Juroszek zwrócił uwagę na - jego zdaniem dramatyczny stan dróg i chodników w Istebnej.

Na początku sesji posłowie Aleksandra Trybuś oraz Czesław Gluza przedstawili radnym zakres swojej poselskiej
działalności oraz deklarowali współpracę z radnymi. Później, jak prawie co miesiąc, radnych pochłonął temat
szpitala. Między innym Ryszard Macura i Ludwik Kuboszek zarzucali zarządzającym placówką niegospodarność.
Janusz Król zwracał uwagę na fakt, iż – jego zdaniem – radni opozycji nie mogą liczyć na wyczerpujące informacje w
sprawie bieżącego funkcjonowania oraz planów wobec placówki. Te zarzuty odpierał Zarząd i dyrekcja Szpitala.
Na OX.pl będą dyskutować o Szpitalu
Co jest przedmiotem sporu? Czy rację ma Zarząd czy radni opozycji. Co powinniśmy wiedzieć o Szpitalu? Portal
OX.pl postanowił udostępnić swoje łamy i stać się miejscem dyskusji o sytuacji naszego Szpitala. Pierwszy – w
imieniu radnych opozycji - głos zabierze radny Ryszard Macura, który w swoim tekście opublikowanym na naszych
łamach przedstawi swój punkt widzenia na sprawy Szpitala. Do jego zarzutów – według zapewnień Marcina Ślęka,
członka Zarządu Powiatu – odniesie się Zarząd. Dyskusja wkrótce na łamach naszego portalu.
Ile zarabiają radni?
Radni podjęli także uchwałę w sprawie wysokości swoich diet. Zdecydowana większość rady odrzuciła wniosek
Ryszarda Macury o obniżenie wysokości wszystkich diet o 5 procent. I tak przewodniczący otrzyma 2649 złotych (na
tyle samo może liczyć radny pełniący nieodpłatnie funkcję członka Zarządu Powiatu). 57 procent tej kwoty (ok. 1510
złotych) otrzymają wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący komisji może liczyć na ok. 1351 złotych, członek
Komisji Rewizyjnej – na około 1192 złote, a pozostali radni – na około 1086 złotych.
W razie nieobecności na sesji dieta ulega zmniejszeniu o 20 procent za każdą nieobecność, a w razie nieobecności na
posiedzeniu komisji o 5 procent za każdą nieobecność.
Czy Istebna jest na końcu świata?
Radny Janusz Juroszek zwrócił uwagę na dramatyczny stan dróg i chodników w Istebnej. - W styczniu w wyniku
intensywnych opadów śniegu na terenie gminy Istebna doszło do poważnych kompilacji związanych z zimowym
utrzymaniem dróg. Poważnym problemem są nieodśnieżone chodniki na drodze powiatowej Istebna DziedzinaIsteban Beskid. Chodniki są odśnieżane sporadycznie, niedokładnie i tylko w niektórych miejscach. Przystanki
autobusowe, a w szczególności zatoczki autobusowe – podobnie jak chodniki – często nie są odśnieżone –
przekonuje radny, które dramatycznie apelował o reakcję władz powiatu. - Czy Istebna jest na końcu świata? Czy
musi dojść do tragedii? - pytał pokazując radnym zdjęcia, które i my (dzięki uprzejmości radnego Janusza Juroszka)
zamieszczamy pod artykułem.
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