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Po sesji w powiecie. To nie jest budżet
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Święta, święta i po świętach. Odeszło bożonarodzeniowe rozluźnienie i przyszedł czas
zwykłej pracy. Nie dla wszystkich. Na dzisiejszej (28 grudnia) sesji rady powiatu panowała
świąteczna atmosfera. Cały czas. Z wyjątkiem jednego momentu.

Na koniec było wino musujące Cin&Cin, ale rozpoczęto od wystąpień gości. Życzenia i krótkie sprawozdania ze
swojej działalności składali posłowie Czesław Gluza (PO), Stanisław Szwed (PiS) oraz radny sejmiku Jan Kawulok (PiS).
Potem radni przystąpili do pracy. Najważniejszy był budżet powiatu na rok 2012, ale ten punkt znalazł się prawie na
końcu porządku obrad 17. sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. Wcześniej radni uchwalili chęć współpracy z
województwem śląskim przy przebudowie w Ustroniu Nierodzimiu na drodze numer 941 skrzyżowania ulicy
Skoczowskiej z ulicą Wiejską. Powiat wyłoży tylko 5 procent wartości całej inwestycji, która zakończy się w 2013
roku.
Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji liceów proﬁlowanych. Decyzję taką wymusza ustawa o systemie oświaty.
1 września 2012 roku ustanie nabór do III Liceum Proﬁlowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Cieszynie, Liceum Proﬁlowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Istebnej, Liceum Proﬁlowanego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (obie placówki
wchodzą w skład Szybińskiego), Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Skoczowie), Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Wiśle). Radni z terenu Istebnej zwracali uwagę na potrzebę istnienia na terenie Istebnej
szkoły ponadgimnazjalnej. - Dochodzą mnie głosy, że najbardziej pożądana byłaby tu szkoła budowlana – mówiła
radna Małgorzata Kiereś. Czesława Haczek, członkini Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, zwróciła uwagę na
niekorzystną sytuację demograﬁczną i sytuację ekonomiczną istniejących na terenie powiatu szkół
ponadgimnazjalnych. - Uczniowie z Istebnej wybierają szkoły poza swoją miejscowością. To trend, którego nie
sposób zatrzymać – tłumaczyła Czesława Haczek.
Emocje znów wywołała sprawa szpitala. Radny Janusz Król zwrócił uwagę na niedostępność informacji w sprawie
Szpitala Śląskiego, ale prawdziwe emocje pojawiły się, kiedy radny Ryszard Macura przeczytał oświadczenie w
sprawie budżetu powiatu na 2012 rok. - Zarządzanie powiatem w latach urzędowania starosty Czesława Gluzy było
nieroztropne i skutkuje tym, że dzisiaj dominuje szukanie oszczędności i szukanie sposobu na spłatę długów –
mówił Ryszard Macura. Radny CIS-u zwrócił też uwagę na – według niego niepokojące – rozwarstwienie płac w
Szpitalu Śląskim oraz niesprawiedliwe dzielenie nakładów na inwestycje w edukację na terenie powiatu. Pozytywnie oceniam starania obecnego Zarządu dążące do ustabilizowania finansów powiatu – przyznał Macura.
- To nie jest budżet marzeń. Jest to plan wydatków, który mamy w mieście. Chciałoby się robić więcej – powiedział
starosta Jerzy Nogowczyk. O 3 procent wzrosną wypłaty urzędników starostwa. Tę decyzję pochwalił także
opozycyjny radny Ryszard Macura.
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