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XXIX SESJA RADY
POWIATU SUSKIEGO
28 kwietnia odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Suskiego. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008 r.
Realizację tego punku rozpoczął
starosta Andrzej Pająk, który odnosząc się do przedłożonego radnym
sprawozdania z wykonania budżetu przypomniał najważniejsze inwestycje realizowane w 2008 r. tj.:
budowę sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Suchej Beskidzkiej, która dzięki
dofinansowaniu unijnemu w kwocie 1 163 tys. zł zostanie ukończona
i oddana do użytku rok przed planowanym terminem, zabezpieczenie osuwiska wraz z modernizacją
korpusu drogi w Osielcu (wartość
inwestycji 4 254 tys. zł), wykonanie
nowej nawierzchni dróg powiato-

wych za kwotę 2 700 tys. zł przy
udziale finansowym gmin w wysokości 900 tys. zł. Oprócz w/w zadań w ubiegłym roku wykonano
wiele mniejszych remontów, szczególnie w placówkach oświatowych
Powiatu. Udało się również zmniejszyć zadłużenie Powiatu o ok.
53 tys. zł. Starosta zwrócił również
uwagę na fakt, że wszelkie duże
inwestycje realizowane przez Starostwo wymagają zaciągnięcia kredytu. W budżecie Powiatu opartym
w przeważającej części na subwencjach i dotacjach nie ma możliwości
stymulowania dochodów, w przeciwieństwie do gmin, które posiadają

W S P Ó Ł P R A C A

Głosowanie nad absolutorium

instrumenty w postaci podatków
– mówił A. Pająk.
W dalszej części obrad głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Tomasz Babicz, który
przedstawił opinię Komisji, dotyczącą wykonania ubiegłorocznego
budżetu. T. Babicz poinformował, że

Budżet Powiatu Suskiego za 2008 r.
po stronie dochodów wykonano
w kwocie 65 260 430,85 zł na plan
65 467 021,09 zł tj. 99.68%. Wydatki
wykonano w kwocie 65 320 592,39
zł na plan 68 086,09 zł co stanowi
95,94%. Deficyt za rok 2008 wyniósł
60 161,54 zł.
cd. na str. 2

M I Ę D Z Y N A R O D O W A

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY
POWIATU SUSKIEGO Z POWIATEM SÜDWESTPFALZ
6 maja w Sali Rycerskiej zamku w Suchej Beskidzkiej
podpisana została umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Suskim a niemieckim powiatem Südwestpfalz. W skład delegacji niemieckiej, która z tej okazji
odwiedziła powiat suski, weszli: Hans Jörg Duppré, starosta powiatu Südwestpfalz i przewodniczący Związku Powiatów Niemieckich, Ernst Hügel, zastępca starosty, Christof Reichert, członek zarządu powiatu Südwestpfalz oraz
Izabela-Joanna Wojtalla, która pełniła funkcję tłumaczki.
Podczas uroczystości na sali
obecni byli m.in. burmistrzowie
i wójtowie gmin z terenu powiatu
suskiego, radni Powiatu Suskiego,
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i innych jednostek organizacyjnych Starostwa, Komendanci
Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i Policji, Dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchej Be-

Umowa przewiduje współdziałanie pomiędzy powiatami
m.in. w zakresie wymiany młodzieży, kontaktów sportowych, kulturowych, administracyjnych i socjalnych, w sprawach dotyczących

skidzkiej i naczelnicy wydziałów
Starostwa. Podpisanie umowy zostało poprzedzone występem Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare
Castiglione z Suchej Beskidzkiej
oraz przemówieniami starosty suskiego Andrzeja Pająka oraz starosty powiatu Südwestpfalz, Hansa
Jörga Duppré.
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edukacji, ochrony środowiska i turystyki oraz podczas nawiązywania
wzajemnych kontaktów pomiędzy
gminami, instytucjami i organizacjami z terenu obu powiatów.
ML
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ZARZĄD
POWIATU
Podjął uchwalę w sprawie zmian
w Budżecie i w Układzie Wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego.
Ustalił, że procedura przetargowa
na zadanie związane z przebudową
drogi powiatowej Nr K 1677 Zubrzyca-Łętownia, na całym odcinku znajdującym się w granicach administracyjnych powiatu suskiego, o łącznej
długości 24148 m zostanie uruchomiona po zwrotnym otrzymaniu
podpisanej przez Urząd Marszałkowski umowy na współfinansowanie
kosztów realizacji tego zadania.
Wyraził zgodę na uruchomienie procedury, w formie zapytania o cenę
na zakup i montaż wyposażenia sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej gruntu pod wolnostojące
kioski z prasą, znajdujące się na terenie
Szpitala w Makowie Podhalańskim,
o powierzchni 10 m2 przy ul. Kasztanowej oraz 15 m2 przy ul. 3 Maja.
Pozytywnie zaopiniował projekty
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Naprawa, Toporzysko i Wysoka
w gminie Jordanów.
Podjął uchwałę w sprawie przyznania
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, prowadzonych
przez Powiat Suski.
Wyraził zgodę na umieszczenie urządzenia obcego (przeprowadzenie
kabla zasilającego) pod chodnikiem
drogi powiatowej Nr K 1688 Maków–Żarnówka–Wieprzec–Kojszówka w Wieprzcu, poprzez demontaż
chwilowy chodnika na długości ok.
250 mb. pod warunkiem złożenia
przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji przywrócenia obecnie istniejącego stanu rzeczy oraz dopełnienia
wszelkich formalności wynikających
z ustawy - prawo budowlane.
W sprawie wniosku mieszkańców
zamieszkujących przy ul. Gen. Maczka w Jordanowie, dotyczącego
udrożnienia kanalizacji deszczowej,
zadecydowano, że w bieżącym
roku zostanie zlecone opracowanie
dokumentacji technicznej przebiegu istniejących urządzeń, co z kolei
umożliwi podjęcie kolejnych działań,
mających na celu likwidację sygnalizowanego problemu.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń mieszczących się w budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu
osobowego marki Daewoo Lanos
w trybie bezprzetargowym, w formie
negocjacji. Cenę sprzedaży ustalono
na 4 000 zł.

cd. ze str. 1

głosował przeciw udzieleniu absolutorium – mówił A. Kucia.
Wicestarosta J. Bałos odnosząc
się do wątpliwości wyrażonych
przez radnego A. Kucię zwrócił
uwagę, że rygory formalno-prawne
związane z tworzeniem budżetu
wymuszają takie, a nie inne działania. Planowanie dochodów musi
odbywać się na podstawie pewnych uzasadnionych przesłanek
w postaci np. pisemnej deklaracji
gminy o gotowości przeznaczenia
środków na realizację pewnych
zadań. Powiat, jak również gminy,
w momencie tworzenia budżetu nie
mają do końca sprecyzowanej wiedzy na temat wysokości wolnych
środków, które będą mogły zostać
przeznaczone na ich realizację. Stąd
dopiero w ciągu roku budżetowego
dochodzi do podpisywania porozumień i wprowadza się dodatkowe
dochody do budżetu, które w 2008
roku zamknęły się ogólną sumą ok.
14 mln zł – zaznaczył wicestarosta.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Tadeusz Gancarz
poddał projekt uchwały pod głosowanie, w którym 13 radnych opowiedziało się za udzieleniem Zarządowi absolutorium, 5 było przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Podczas tej sesji planowano
również wysłuchanie informacji
przedstawicieli Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie na temat robót
remontowych prowadzonych na
odcinku drogi krajowej nr 28, przebiegającej przez teren powiatu
suskiego. W związku z wieloma
zastrzeżeniami co do jakości prowadzonych robót radni chcieli
uzyskać wyjaśnienia bezpośrednio
od inwestora, jak również otrzymać informację dotyczącą planów
inwestycyjnych na terenie powiatu na najbliższe lata. Niestety nikt

XXIX SESJA
RADY POWIATU
SUSKIEGO
Następnie
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej powiedział, że
Komisja wnikliwie przeanalizowała sprawozdanie Zarządu Powiatu
z wykonania budżetu za rok 2008
i uznała, że zostało ono sporządzone w wymaganej prawem
formie i nie ma zastrzeżeń co do
rzetelności i wiarygodności sprawozdania. T. Babicz zwrócił również uwagę na bardzo przejrzyste
i czytelne sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej przez
służby finansowe Starostwa. Podczas głosowania Komisja Rewizyjna większością głosów pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z wykonania ubiegłorocznego budżetu i jest ono podstawą
do udzielenia Zarządowi Powiatu
absolutorium za 2008 r. – mówił
T. Babicz.
W dyskusji nad sprawozdaniem
głos zabrał m.in. radny opozycji Arkadiusz Kucia, sprawujący również
funkcję
wiceprzewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, który potwierdził, że sprawozdanie sporządzono
w sposób staranny i przejrzysty,
a budżet został wykonany w sposób poprawny, natomiast wątpliwości budzi brak spójnej wizji
budżetu oraz sposób prowadzenia
polityki finansowej, polegającej
na ciągłym wprowadzaniu zmian
w budżecie oraz brak jasnej i czytelnej informacji na temat źródeł
pokrycia brakujących środków na
realizację poszczególnych zadań.
Budżet uchwalany na początku roku
wygląda zupełnie inaczej pod koniec roku, od samego początku jest
budżetem nierealnym, dlatego będę

z przedstawicieli GDDKiA nie przybył na posiedzenie Rady, tłumacząc
to innymi obowiązkami. W przesłanym piśmie poinformowano m. in.
o kontynuowaniu robót rozpoczętych w 2007 r. na odcinku Osielec–
Skomielna Biała, gdzie w trakcie budowy są zatoki autobusowe wraz
z odwodnieniem oraz kanalizacja
deszczowa i chodnik dla pieszych
na ul. 3 Maja w Jordanowie. Równocześnie realizowany jest remont
odcinka Białka–Osielec, gdzie zakres robót przewiduje odnowę nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem, remonty chodników, zatok
autobusowych, kanalizacji deszczowej, przepustów oraz obiektów
mostowych na odcinku o długości
7,08 km. Rada nie była jednak usatysfakcjonowana tymi wyjaśnieniami i postanowiono ponownie
zaprosić przedstawicieli Generalnej
Dyrekcji na najbliższą sesję.
W części sprawozdawczej sesji
Rada wysłuchała informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie, którą przedstawiała Maria Dorosz-Rogozińska – Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej oraz sprawozdania z działalności Referatu Drogownictwa za
rok 2008.
Rada podjęła również
uchwały w sprawach:
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na 2009 rok,
zatwierdzenia zmian i ogłoszenia
jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Osoby zainteresowane szczegółowym
przebiegiem sesji mogą zapoznać się
z protokołem, który będzie zamieszczony
na stronie internetowej Powiatu pod adresem www.powiatsuski.pl, zakładka
Uchwały.
WK

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich organizuje KONKURS POETYCKI
„PAMIĘCI NASZYCH PRZODKÓW – OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ”
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.
W każdej z gmin należących do Stowarzyszenia Gmin
Babiogórskich przeprowadzony zostanie I etap konkursu,
który pozwoli wyłonić uczestników II etapu – finału SGB.
Konkursy w poszczególnych gminach rozstrzygnięte
zostaną w terminie do 10.06.2009.
Laureaci Konkursu (II etapu) zostaną zaproszeni na organizowane przez SGB sympozjum poświęcone II wojnie
światowej, które odbędzie się 11.09.2009 w zamku w Suchej Beskidzkiej.

cd. na str. 3
cd. na str. 3
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Podczas sympozjum odbędzie się oficjalne podsumowanie konkursu, a laureaci konkursu (II etapu) otrzymają
dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin
Babiogórskich przy współpracy Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej.
Więcej informacji i regulamin konkursu w Urzędach
Miast i Gmin.
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OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Z dniem 01.04.2009 r. decyzją Rady Powiatu Suskiego powstała nowa jednostka
organizacyjna – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, która mieści się w budynku przy ul.
Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej (budynek Powiatowego Urzędu Pracy). Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców naszego Powiatu na usługi specjalistyczne,
w tym psychologiczno–pedagogiczne, socjalno–prawne, a także socjoterapeutyczne.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy specjalistyczne usługi osobom i rodzinom, będącym
ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej.
Najczęstszymi problemami zgłaszanymi do naszej placówki są:
- przemoc ze strony bliskich (fizyczna, psychiczna, seksualna),
- choroba: psychiczna, przewlekła, okaleczenia,
- izolacja (więzienie), pobyt poza
granicami kraju,
- trudności adaptacyjne do nowej sytuacji (małżeństwo, urodzenie dziecka, przejście na
emeryturę, odejście dzieci),
- konflikty rodzinne, konflikty
małżeńskie, seperacja, rozwód,
- kryzys wartości,
- zaburzenia psychopatologiczne,
- problemy adolescencji,
- trudności szkolne,
- trudności wychowawcze,
- uzależnienia, w tym: alkoholizm
własny lub członka rodziny,
- uzależnienie od narkotyków,
- uzależnienie od leków,
- myśli samobójcze, tendencje
samobójcze.
Nasze działania mają na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się dysfunkcji osób i rodzin
oraz ograniczanie zjawisk patologicznych występujących na terenie
naszego powiatu. Aby skutecznie
prowadzić działania w tym zakresie zatrudniliśmy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do pracy z
osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Należy tutaj
podkreślić, że jest to praca bardzo
trudna i obciążająca, bowiem jest
to praca z osobami przeżywającymi silne emocje, wymagająca
dużej wrażliwości i empatii w stosunku do klienta. W chwili obecnej
kadra naszego Ośrodka to:
- psycholog (psychoterapeuta
posiadający uprawnienia do
prowadzenia terapii rodzin),
- psycholog (psychoterapeuta
posiadający uprawnienia do
pracy ze sprawcami przemocy),
- psycholog
(interweniujący
w sytuacjach kryzysowych),
- psycholog (instruktor terapii

negatywny wpływ na psychikę
człowieka, zwłaszcza dzieci,
- ofiary przemocy seksualnej,
- osoby, które wymagają natychmiastowej pomocy i krótkotrwałego pobytu, w szczególności: osoby bądź rodziny będące ofiarami klęsk żywiołowych,
ofiary zdarzeń losowych takich
jak pożar, zawalenie domu itp.
W naszym Ośrodku powołany
zostanie Zespół, w skład którego wejdą: psycholog pedagog,
pracownik socjalny oraz prawnik.
Zespół będzie odpowiedzialny za
całokształt merytorycznych działań dotyczących organizowania
i prowadzenia różnych form terapii
i wsparcia. Pracownicy dokonywać
będą przede wszystkim wstępnej diagnozy w zakresie sytuacji
kryzysowej, w której znajduje się
osoba lub rodzina zgłaszająca się
o pomoc. Z osobą lub rodziną
przyjętą do hostelu zostanie zawarty kontrakt, ustalający warunki
pobytu. Zostanie również opracowany indywidualny plan pomocy
ukierunkowany na świadczenie
kompleksowej, możliwie szybkiej
i skutecznej pomocy.
Mieszkańcy hostelu, w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej
w jakiej się znaleźli, będą mogą
korzystać z następujących form
pomocy i wsparcia:
- konsultacji i wsparcia psychologicznego,
- psychoterapii,
- konsultacji i wsparcia pedagogicznego, zwłaszcza dzieci
i młodzieży,

uzależnień, pracujący z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, a także z osobami z chorobą
onkologiczną i jego rodziną),
- prawnik,
- pracownik socjalny,
- terapeuta uzależnień,
- socjoterapeuta (osoba prowadząca grupy socjoterapeutyczne oraz terapię pedagogiczną
dla dzieci i młodzieży).
Niepokojący jest fakt, że odnotowuje się coraz większy wzrost
interwencji związanych ze znęcaniem się nad najbliższymi członkami rodziny. Zdecydowana ich
większość jest następstwem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy. W przypadkach
szczególnie drastycznych konieczne jest zapewnienie kobietom
i dzieciom czasowego schronienia.
Dlatego tez Ośrodek Interwencji
Kryzysowej przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Suchej
Beskidzkiej wypracuje wspólne
procedury postępowania w przypadku wystąpienia konieczności
odizolowania osoby pokrzywdzonej od sprawcy przemocy.
Biorąc pod uwagę zapewnienie pokrzywdzonym kobietom
i dzieciom czasowego schronienia,
zostanie uruchomiony hostel, do
którego będą mogły zostać przyjęte w szczególności:
- kobiety, matki z dziećmi, kobiety w ciąży - ofiary przemocy domowej,
- ofiary przemocy psychicznej
i emocjonalnej występującej
w rodzinie, mającej

cd. na str. 4
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Podjął uchwałę w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Zawoi-Wełcza.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zakup przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej kardiotokografu.
Postanowił przeznaczyć kwotę 250 zł
ze środków Wydziału Promocji na dofinansowanie VII Spartakiady Dzieci
Niepełnosprawnych, organizowanej
w Rabce-Zdroju.
Postanowił wyasygnować kwotę
400 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na
druk ulotek „Nie wypalaj traw”.
Podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Powiatu Suskiego na usuwanie
szkód powodziowych z września
2007 roku na drodze powiatowej Nr
K 1703 Stryszawa–Krzeszów od km
l + 300 do km l + 800 oraz od km 2 +
100 do km 3 + 100.
Pozytywnie zaopiniował projekty
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozami oddziaływania na
środowisko w Gminie Stryszawa - dla
obszaru obejmującego część wsi:
Stryszawa, Pewelka, Hucisko, Lachowice, Krzeszów, Kuków, Targoszów,
Kurów.
Podjął decyzję o wygaszeniu prawa
trwałego zarządu ustanowionego na
rzecz Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja
w Jordanowie, w stosunku do niezabudowanej działki ew. nr 3669/10
(o powierzchni 0,0174 ha), położonej
w Jordanowie.
Udzielił Joannie Dyrcz – p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Suchej Beskidzkiej, pełnomocnictw do składania oświadczeń woli
i dokonywania czynności prawnych
w sprawach majątkowych, związanych z prowadzeniem i bieżącym
utrzymaniem jednostki organizacyjnej w ramach jej planu finansowego na dany rok budżetowy, a także
do otwarcia rachunku bankowego
w Banku Gospodarki Żywnościowej
o/Wadowice oraz do dysponowania
środkami finansowymi na tym rachunku.
Podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Suskiego do udziału
w projekcie partnerskim, dotyczącym
szkolnictwa zawodowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Suskiego.
Podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej Joannie Dyrcz na okres
od 01.04 do 30.06.2009 r.
cd. na str. 4
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stworzyć grupę wsparcia dla osób
współuzależnionych oraz pracować z osobami z syndromem DDA
(Dorosłe Dzieci Alkoholików), gdyż
widzimy duże zapotrzebowanie
w tym zakresie.
Specjalistyczne poradnictwo
to rozległy wachlarz oddziaływań
skierowanych na pomoc rodzinie
i dziecku. Zauważamy również rosnące potrzeby w tym zakresie na
terenie naszego powiatu. Chcielibyśmy w miarę posiadanych środków wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego
powiatu, dlatego też chcielibyśmy
podziękować Gminom: Sucha
Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce,
Stryszawa, Budzów oraz Miastu
Jordanów za pomoc finansową
na działalność naszej jednostki.
Odbieramy to jako wyraz aprobaty co do naszych działań na rzecz
lokalnej społeczności poszczególnych obszarów Powiatu, za co

OŚRODEK
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

cd. ze str. 3

Rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej w sprawie ewentualnego wynajmu pomieszczeń
dydaktycznych w budynku szkoły na
potrzeby prowadzenia przez firmę
„Junior” z Żywca zajęć dla jednego
oddziału Liceum Mistrzostwa Sportowego, postanowił skierować wniosek na posiedzenie Komisji Edukacji
i Zdrowia, w celu uzyskania opinii
w przedmiotowej sprawie.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 6,90 m2 oraz powierzchni
pod bankomat.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej oprogramowania tzw.
aplikacji grupera.
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Suskiego
w sprawie zatwierdzenia zmian
i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej.
Zaakceptował przedstawioną przez
Dyrektora Zespołu Szkół im. św.
J. Kantego w Makowie Podhalańskim
propozycję podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla abiturientów szkoły.
Rozpatrując wniosek Prezesa Zarządu Oświęcimskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyraził zgodę na nieodpłatne
udostępnienie basenu dla przeprowadzenia, w terminie od 4.04 do
13.06.2009 roku, zajęć praktycznych
w ramach kursu szkoleniowego na
stopnie ratownicze.
Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury zmierzającej do sprzedaży
lokalu mieszkalnego Nr 24 w budynku Nr 2 przy ul. Szpitalnej w Suchej
Beskidzkiej.
Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na szkolenia i kwalifikowania kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej
i rodzin zgłaszających gotowość
przysposobienia dziecka oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji
dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu
Suskiego.
Uzupełnił zasady określające parytet
zadań realizowanych przez Powiat
na rzecz osób niepełnosprawnych
o zapis: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu
może udzielić indywidualnej zgody
na przekazanie wyższej kwoty dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu ortopedycznego dla
osób niepełnosprawnych” maksymalnie do wysokości 150% pełnego
limitu ustalonego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.

- badań psychologicznych, niezbędnych do opracowania indywidualnego planu pomocy,
- pracy socjalnej i poradnictwa,
- porad prawnych,
- pomocy w zakresie redagowania pism urzędowych,
- uzyskania informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach,
- pokierowania do odpowiednich instytucji i organów.
Dużą grupę naszych klientów
stanowią również osoby uzależnione, dla których zamierzamy
poszerzyć ofertę świadczonych
usług. Posiadamy specjalistów do
prowadzenia terapii indywidualnej
i grupowej. Chcielibyśmy również
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serdecznie dziękujemy. Cieszymy
się, że władze tych Gmin widzą konieczność zabezpieczenia potrzeb
w tym zakresie swoim mieszkańcom, a problemy takie jak zjawisko
przemocy domowej, uzależnień
oraz innych kryzysów dotykających współczesne rodzinny nie są
dla nich obojętne i widzą potrzeby
podejmowania działań w tym zakresie. Należy tutaj podkreślić, że
środki te dają nam możliwości objęcia większej ilości osób wymagających pomocy i wsparcia, a także
rozszerzania naszej oferty pomocowej w zakresie świadczonych
usług. Dlatego też chcielibyśmy
jeszcze raz wyrazić swoją wdzięczność decydentom tych Gmin za
pomoc w budowaniu efektywnego systemu wsparcia w zakresie
pomocy rodzinie i dziecku na terenie powiatu suskiego.
Joanna Dyrcz

Ś R O D O W I S K A

KONFERENCJA NT. OCHRONY ŚRODOWISKA
Z inicjatywy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 6 maja
2009 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyła się konferencja poświęcona
ochronie środowiska w powiatach suskim i wadowickim.
Wśród uczestników sesji byli
starostowie powiatów suskiego
i wadowickiego, wójtowie i burmistrzowie gmin z obu powiatów,
radni, przedstawiciele Sanepidu,
Inspekcji Ochrony Roślin, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadleśnictwa, uczniowie
szkół.
Jakość powietrza i wód powierzchniowych w powiatach suskim i wadowickim przedstawiał
Ryszard Listwan, Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wraz z Pawłem Ciećko, Wojewódzkim Inspektorem. O energii
słonecznej, kolektorach słonecznych na budynkach powiatowych
i prywatnych mówił Paweł Dyrcz,
Naczelnik Wydziału Środowiska
suskiego starostwa. Problematykę
gospodarki wodno ściekowej w powiecie wadowickim przedstawiła

Ewelina Synowiec-Ciapa z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa
w Wadowicach. Zagadnienia gospodarki wodno ściekowej na terenie powiatu suskiego przedstawił
Tadeusz Gancarz, Przewodniczący
Rady Powiatu Suskiego, Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Stryszawa. Ostatnią
prelekcję przedstawiającą ochronę
środowiska w Gminie Zembrzyce
wygłosił Wójt Gminy Józef Gąsiorek.
MM

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej organizuje X Powiatowy Konkurs „Na najpiękniejszy ogród
przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”.
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach (gminny i powiatowy) i w dwóch kategoriach (ogród przydomowy, gospodarstwo rolne). W terminie do 15.06.2009 r. gminy zgłaszają po jednej osobie z każdej kategorii.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

cd. na str. 5
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KONKURS PLASTYCZNY
30 marca 2009 r. rozstrzygnięte zostały eliminacje powiatowe konkursu plastycznego „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”.
Komisja konkursowa w składzie:
Marzena Ćwiękała – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (przewodnicząca Komisji),
Piotr Harańczyk – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Suchej
Beskidzkiej (zastępca przewodniczącego Komisji), Danuta Nitoń-
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Kwak – artysta plastyk, Magdalena
Malczewska – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,wyłoniła uczestników konkursu do
eliminacji wojewódzkich.
W grupie młodszej 6–8 lat
– szkoła podstawowa I miejsce
zajęła Karolina Ceremuga (SP 2
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Budzów), II – Patryk Jabłoński (SP
2 Zawoja) i III – Krzysztof Lipka (SP
1 Sidzina). Wyróżnienia przyznano
Annie Krupie (SP 1 Sidzina) oraz Kamili Trybale (SP Żarnówka).
W grupie średniej 9–12 lat
– szkoła podstawowa I miejsce zajęła Monika Kulka (ZS Bystra),
II - Grzegorz Matyja (ZS SP 1 Maków Podhalański) i III - Gabriela
Gwiżdż (SP Zachełmna).
Wyróżnienia otrzymali: Klaudia
Zadora (ZS Bystra) i Paulina Międzybrodzka (SP Kurów).
W grupie starszej 13–16 lat gimnazjum I miejsce zajęła Katarzyna
Wróbel (Gimnazjum nr 2 Bystra),
II – Małgorzata Dróżdż (Gimnazjum
Budzów), a III – Kinga Matyasiak
(ZS Bystra).
Wyróżnione zostały: Marta Mytyl (Gimnazjum Budzów) i Marzena
Matyjasiak (ZS Bystra).
W grupie niepełnosprawnych
I miejsce zdobyła Grażyna Stokłosa, II – Rafał Klimczak i III – Grzegorz
Szwed, a wyróżnienia przyznano
Zbigniewowi Kolczakowi i Maciejowi Chorążemu z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie.

Redakcja „BP” informuje, że pełna treść
cytowanych powyżej uchwał Zarządu
Powiatu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Suskiego
– wejście na stronę umożliwia zakładka BIP na naszej stronie internetowej
www.powiatsuski.pl

MĆ

opracował WK

cd. ze str. 4

Podjął uchwałę w sprawie zmiany
wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2009 roku.
Zapoznał się z wynikami kontroli
obiektów znajdujących się na terenie powiatu suskiego, przeprowadzonych w 2008 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej powierzchni 1 m2 oraz wydzierżawienia gruntu o powierzchni
8 m2.
Rozpatrując wniosek mieszkańca
Osielca, wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 4 500 zł zakupu
indywidualnego przedmiotu pionizującego (parapodium).
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FESTIWAL EKOLOGICZNY
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie 21 kwietnia
2009 r. zorganizował III Festiwal Ekologiczny. W ramach
Festiwalu został przeprowadzony konkurs plastyczny na
plakat ekologiczny, konkurs wiedzy ekologicznej „Młody
ekolog 2009” oraz przegląd piosenki ekologicznej.
Konkurs plastyczny miał m.in.
na celu propagowanie treści ekologicznych poprzez wykonanie
plakatu, uwrażliwienie na piękno
otaczającego świata, uświadomienie zagrożeń płynących z degradacji środowiska, umiejętność zastosowania różnorodnych technik
plastycznych.
W kategorii dzieci młodszych
z klas I–III szkół podstawowych
postanowiono przyznać następujące miejsca: I – Alicji Wilczyńskiej
(SP Zawoja) oraz Dominice Mlak
(SP Zachełmna), II – Emilii Gwiżdż
(SP Zachełmna), III – Kamili Janik
(SP 1 Maków Podhalański).
W kategorii dzieci starszych
z klas IV–VI szkół podstawowych
I miejsce zajęły Weronika Baca (SP
Lachowice) oraz Karol Głowacz
(SP Jachówka), II miejsce – Kinga Jończyk (SP Bieńkówka) oraz
Aleksandra Niebudek (ZSP Ba-

czyn), III miejsce – Wioletta Gwiżdż
(SP Zachełmna) oraz Natalia Najdek
(SP Jachówka). W kategorii gimnazjów I miejsce zajęła Paulina Woźna
(Gimnazjum przy ZS Maków Podhalański), II miejsce – Anna Baca
(Gimnazjum Nr 2 Lachowice).
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyli
w konkursie wiedzy ekologicznej,
który polegał na rozwiązaniu testów z zakresu szeroko pojętej wiedzy o środowisku i jego ochronie.
W kategorii szkół podstawowych miejsca zajęli: I – Katarzyna
Chudzik (SP Kuków), II – Katarzyna Ponikwia (SP Lachowice),
III – Klaudia Kachel (SP Krzeszów).
W kategorii gimnazjów I miejsce
– Magdalena Boduch (ZS Krzeszów), II miejsce – Michał Ryś
(ZS Toporzysko), III miejsce – Klaudia Adamek (Gimnazjum Nr 2 Lachowice).

Uczestnicy przeglądu piosenki
w ramach zmagań konkursowych
prezentowali dwie piosenki o tematyce ekologicznej. W kategorii
dzieci młodszych z klas I–III szkół
podstawowych oraz przedszkoli
miejsca zajęli: I – „Wesołe nutki”
(SP 2 Budzów), solistka Weronika Łukawska (SP 1 Maków Podhalański), „Jagódki” (Przedszkole
w Palczy); II – „Maluchy” (SP 1 Maków Podhalański), solistka Emilia
Chromy oraz „Przyjaciele Natury”
(Przedszkole Baczyn), III – Zespół
muzyczny z ZSS Krzeszów.
W kategorii dzieci starsze z klas
IV–VI szkół podstawowych I miejsce
zajęły „Wiolinki” (SP Baczyn) i solista
5

Adam Kania (SP Bieńkówka), II – „Słoneczka” (SP Lachowice) i solistka
Agnieszka Wydra (SP Marcówka),
a III – „Wesołe słoneczka” (SP Kuków).
W kategorii gimnazjów I miejsce
– Zespół muzyczny Gimnazjum ZSS
Krzeszów i drugie Zespół muzyczny
Gimnazjum Nr 2 Lachowice.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz materiały promujące treści ekologiczne,
a nagrodzeni dodatkowo nagrody
książkowe zakupione ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
MM
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V FESTIWAL PIEŚNI MARYJNYCH „AVE MARYJA”
3 maja w Osielcu odbył się V Festiwal Pieśni Maryjnych
„Ave Maryja”, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jordanowie, Urząd Gminy Jordanów, Zespół Szkół
w Osielcu i Parafię Rzymskokatolicką w Osielcu przy współudziale Starostwa Powiatowego.
Występy oceniało jury w składzie: Marek Brynkus, Dobromiła Lebiecka
i Małgorzata Majda.
Grand Prix V Festiwalu Pieśni Maryjnych „Ave Maryja” otrzymał Chór
„Bel Canto” z Jordanowa. Ponadto w poszczególnych kategoriach nagrodzono następujące chóry, zespoły i solistów:
Kategoria soliści. Grupa dziecięca: I miejsce – Rafał Guzy z Zembrzyc,
II miejsce – Klaudia Pustelnik z Osielca, III miejsce – Gabriela Bogacz z Juszczyna. Grupa młodzieżowa: I miejsce – Sylwia Ziętara z ZS w Naprawie,
II miejsce – Filip Koper z Rabki, III miejsce – Paweł Paczka z Zembrzyc.
Kategoria zespół. Grupa dziecięca: I miejsce – „Promyczki” z Przedszkola w Bystrej, II miejsce – duet „Promyczki” z Mszany Dolnej, III miejsce – „Leśna Kraina” z Osielca, wyróżnienie – duet rodzinny Handzel. Grupa młodzieżowa: I miejsce – duet Kasia i Kasia z Rabki, II miejsce – zespół
„Ekkippa” z Rabki, III miejsce – zespół „Nie lękajcie się” z Mszany Dolnej.
Kategoria chór. Grupa dziecięca: I miejsce – „Ziarenka Dobra” z Zaborowa, II miejsce – „Żaczki Królowej” z Juszczyna. Grupa młodzieżowa:
I miejsce – „Kantylena” z Raby Wyżnej, II miejsce – Chór im. Edmunda Bojanowskiego z Kamienicy. Grupa dorośli: I miejsce – chór „Jasień” z Suchej
Beskidzkiej.
Kategoria schola. Grupa dziecięca: I miejsce – „Jezusowa Kapela”
z Osielca, II miejsce – Schola Dziecięca z Olszówki. Grupa młodzieżowa:

I miejsce – Schola z Łętowni, II miejsce – Schola z Wadowic, III miejsce
– „Zacheuszki” z Wysokiej.
Kategoria zespół ludowy. Grupa dziecięca: I miejsce – Zespół Regionalny „Zbójnik” ze Skawicy, II miejsce – Duet Ludowy z Chabówki. Grupa dorośli: I miejsce ex aequo – KGW „Sidzinianki” z Sidziny i „Osielcany”
z Osielca: II miejsce – Zespół Ludowy im. Edmunda Bojanowskiego z Kamienicy, III miejsce – Jordanowskie Koło Kultury Ludowej.
Kategoria solista ludowy. Grupa dorośli: I miejsce – Barbara Stożek,
II miejsce ex aequo – Maria Franczak i Irena Stopa.
ML

POWIAT SUSKI NA TARGACH TURYSTYCZNYCH
Corocznie przed rozpoczęciem letniego sezonu wypoczynkowego przedstawiciele branży turystycznej oraz regionów z Polski i zagranicy spotykają się na szeregu imprez targowych, by zaprezentować swoją ofertę. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć także
naszego powiatu.
Podbabiogórze i jego atrakcje
turystyczne były prezentowane
na stoiskach podczas czterech imprez: II Międzynarodowych Targów
Turystyki, Rekreacji i Wypoczyn-

go Salonu Turystycznego w Krakowie (03–05.04.2009) oraz XIV Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato
2009” (24–26.04.2009).
Osoby odwiedzające nasze
stoiska mogły uzyskać informacje
i wydawnictwa dotyczące bazy
noclegowej, zabytków, przyrody,
szlaków turystycznych i innych
atrakcji turystycznych regionu. Prezentowaliśmy materiały promocyjne przygotowane i wydane przez
Starostwo Powiatowe oraz przekazane przez poszczególne gminy
z terenu powiatu, a także Babiogórski Park Narodowy, Małopolskie
Stowarzyszenie Promocji Agroturystyki „Podbbaiogórze” oraz Lokalną
Grupę Działania „Podbabiogórze”.
Z wszystkimi tymi podmiotami od
lat współpracujemy przy organizacji promocji turystycznej regionu,
ponieważ leży ona przecież we

ku INTOUREX 2009 w Sosnowcu
(20–22.02.2009), XV Międzynarodowych Targów „Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur” w Łodzi
(27.02–01.03.2009), XIX Krakowskie-

6

wspólnym interesie całej naszej lokalnej społeczności.
To jeszcze nie koniec promocji
Podbabiogórza na targach turystycznych w 2009 r. – tradycyjnie
nie zabraknie naszego stoiska
na jesiennych XX Targach Regionów i Produktów Turystycznych
TOUR SALON w Poznaniu (21–
24.10.2009).
ML
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MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH I TANECZNYCH
17 kwietnia w Zawoi odbyły się powiatowe eliminacje XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2009”, organizowane
przez miejscowe Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Starostwo
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
W konkursie zaprezentowało się w sumie 26
zespołów, duetów i solistów, którzy rywalizowali w kategorii muzycznej oraz 8 zespołów i jeden
solista w kategorii tanecznej. Występy oceniała
Komisja Konkursowa w składzie: Adrian Kulik
– choreograf, Roman Michalik – muzyk, Andrzej
Brońka – muzyk.
Po przesłuchaniu i obejrzeniu wszystkich
występów Komisja postanowiła nominować do
udziału w wojewódzkim finale Festiwalu, który
odbędzie się 25 i 26 kwietnia w Krakowie, następujących wykonawców:
- w kategorii muzycznej:
Marta Kawulak ze Skawicy, Alicja Wilczyńska
z Zawoi, Młodzieżowa Orkiestra Estradowa ze

Stryszawy, Duet „Różorańczowi” z Zembrzyc,
Zespół Muzyczny „Maluchy” z Makowa Podhalańskiego, Zespół „Wesołe Struny” z Zembrzyc,
Sylwia Ziętara z Jordanowa, Duet „Duecento”
z Zembrzyc i Zespół „Mirameja” z Zembrzyc,
- w kategorii tanecznej:
Zespół „FOLLOW ME” z Zawoi i Zespół taneczny „One Dance” z Jordanowa.
Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia: Annie Jarosz z Zawoi, Duetowi „Orsoń” ze Skawicy,
Laurze Mazur z Zawoi, Zespołowi „Malwinki” ze
Śleszowic, Katarzynie Kos z Marcówki, Marcie
Radwan z Grzechyni, Zespołowi wokalno-instrumentalnemu „Sporanino” z Grzechyni, Chórowi szkolnemu „Jagódki” z Marcówki, Zespo-

łowi fletowemu „Muzykalna Klasa” z Makowa
Podhalańskiego, Annie Wajdzik ze Śleszowic,
Zespołowi instrumentalnemu „Niezapominajki” z Makowa Podhalańskiego (w kategorii muzycznej) oraz zespołowi cheerleaders „Finezja”
ze Skawicy (w kategorii tanecznej).
ML
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POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
16 kwietnia w Makowie Podhalańskim odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, organizowany przez Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim i Starostwo Powiatowe. Młodzi recytatorzy prezentowali swoje
umiejętności w sali miejscowego Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Z kolei 28 kwietnia w Budzowie rywalizowali gimnazjaliści. Organizatorami
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów gimnazjów były: Biblioteka
i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe.
Komisja konkursowa dla szkół podstawowych w składzie: Bogdan Słomiński – aktor scen
krakowskich, Izabela Korzec – polonistka, nauczycielka ZSO w Suchej Beskidzkiej, Krystyna
Stanaszek – polonistka, nauczycielka ZS im. św.
J.Kantego w Makowie Podhalańskim, wysłuchała łącznie 26 uczniów i przyznała następujące
miejsca i wyróżnienia:
W kategorii klas I-III: I miejsce – Klaudia
Smyrak (gm. Maków Podhalański), II miejsce ex
aequo – Dominika Gałuszka (gm. Zembrzyce)
i Tobiasz Urbański (gm. Budzów), III miejsce

– Maciej Mięso (gm. Sucha Beskidzka), wyróżnienie – Dominik Wójcik (gm. Bystra-Sidzina).
W tej kategorii zaprezentowało się łącznie
8 osób.
W kategorii klas IV-VI: I miejsce ex aequo –
Daniel Kadela (gm. Maków Podhalański) i Joanna Wicher (gm. Jordanów), II miejsce – Jędrzej
Stopiak (gm. Bystra-Sidzina), III miejsce – Aleksandra Hajduk (gm. Stryszawa), wyróżnienia
– Marzena Marfiak (gm. Bystra-Sidzina) i Michał
Droński (gm. Sucha Beskidzka). W tej kategorii
wystąpiło 18 uczniów.

Gimnazjalistów oceniało jury w składzie:
dr Magdalena Stankiewicz – polonistka, nauczycielka szkół ogólnokształcących w Jordanowie,
Anna Sokołowska-Rokita – aktorka, Wojciech
Pazdur – polonista. Przyznało ono: I miejsce Justynie Ruszkowicz (Gimnazjum w Makowie Podhalańskim), II miejsce Mikołajowi Dusiowi (Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej), III miejsce Beacie
Harańczyk (Gimnazjum w Zawoi) oraz dwa wyróżnienia dla Moniki Włoch (Gimnazjum w Białce)
i Aliny Szczurek (Gimnazjum w Wysokiej).
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POWIATOWE ELIMINACJE FESTIWALU TEATRÓW
DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJDUREK”
4 maja w Suchej Beskidzkiej odbyły się powiatowe eliminacje XXIV Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”.
Organizatorami imprezy były: Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej i Starostwo Powiatowe.
Występy młodych aktorów oceniało jury
w składzie: Małgorzata Mikulska, Beata Wojciechowska i Jacek Milczanowski. Jury przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – zespół „Arlekin” z ZS w Osielcu za
spektakl „Bajka o Kopciuszku”, II miejsce – koło teatralne ZS w Łętowni za spektakl „Król malowany”,
III miejsce – grupa teatralna „Heban” za spektakl
7

„Czerwony Kapturek szuka księcia”, wyróżnienia
– zespół z SP nr 2 w Suchej Beskidzkiej za spektakl „Mucha przed sądem” oraz zespół FELO
z SP nr 1 w Suchej Beskidzkiej za spektakl „Mit
o Pandorze opowiedziany na nowo”.
Zdobywcy I i II miejsca uzyskali kwalifikację
do kolejnego etapu festiwalu „Bajdurek”.
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OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie szkoleń i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzin zgłaszających
gotowość przysposobienia dziecka, oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji
dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Suskiego na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2008 roku O pomoc społecznej
(j t. Dz.U. z 2008 roku nr 115, poz. 728) i Rozporządzeniu i Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
(Dz. U z 2005 roku, Nr 44, poz. 427).
Rodzaj i nazwa zadania:
Prowadzenie szkoleń i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu
Suskiego.
I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania przyznawanych w formie dotacji na jego realizację:
Prowadzona działalność jest rejestrowana i dotowana:
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
W 2008 roku Powiat Suski nie zlecał tego rodzaju zadania podmiotom uprawnionym.
W roku 2009 planowane środki własne na ten cel wynoszą 10. 000,00 zł .
Szczegółowe warunki i wysokość dofinansowania kosztów realizacji zleconego zadania
zostaną określone w umowie zawartej z wybranym oferentem.
II. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Od 15 czerwca 2009 roku do 31.12.2009 roku
2. Na zlecenie realizacji zadania Powiat Suski przeznacza środki w wysokości 10.000,00 zł
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, w tym zakres szkoleń i sprawowania nadzoru
określone zostaną w umowie zawartej przez powiat z jednostką, której oferta na prowadzenie zadania zostanie wybrana – z zachowaniem wymogów i zasad określonych
w obowiązujących przepisach.
III. Termin składania ofert:
1. Oferty można składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, pok. nr 20. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 08.06.2009
roku. Wykonawca zostanie wyłoniony w terminie 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Oferty należy składać na drukach – według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku (Dz.U z 2003
roku nr 193, poz. 1891)
3. Do składanej oferty należy dołączyć:
a. dokumenty poświadczające doświadczenie podmiotu w realizacji powyższych zadań,

b. przedłożenie programu szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych, zatwierdzonego
przez właściwego Ministra,
c. Kalkulacja kosztów realizacji zadania określonego we wstępie w pkt.1 i pkt.2 z wyszczególnieniem ilości przeszkolonych rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz ilości
zorganizowanych szkoleń w ramach kwoty podanej w ofercie.
Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o pomocy społecznej oferty sporządzone wadliwie albo
niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez
rozpatrzenia, natomiast najwyższą ocenę uzyska oferta podmiotu, który w ramach oferowanej kwoty zaproponuje najmniejszy koszt szkolenia jednej rodziny.
Oferty zostaną ocenione przez Komisję Opiniującą, która przedłoży Zarządowi propozycję odnośnie wyboru oferty.
Oferta musi spełniać wymogi określone w art. 29 i 30 cytowanej na wstępie Ustawy oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 roku w sprawie
określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U z 2005 roku, Nr 44, poz. 427).
4. Bliższych informacji na temat przedmiotowego konkursu można uzyskać w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b telefon: 874-34-86, osoba upoważniona do udzielania informacji: Dyrektor Krzysztof Cieżak w godzinach 7.0015.00.
IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Złożone oferty na prowadzenie szkoleń zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż
14 dni od wyznaczonej daty ich składania, z uwzględnieniem terminu wyznaczonego na
realizację zadania.
2. Merytorycznej i formalnej oceny złożonych ofert dokona komisja powołana przez Zarząd
Powiatu Suskiego min. w oparciu o następujące kryteria:
- 0 pkt. – 40 pkt. - program realizacji zadania.
- 0 pkt.-15 pkt.- tożsamość charakteru działalności statutowej oferenta w stosunku do
specyfiki zadania;
- 0 pkt. - 25 pkt.- doświadczenie oferenta w pracy z kandydatami na rodziny zastępcze
i z rodzinnymi domami dziecka.
- 0 pkt. – 20 pkt. kwalifikowana kadra.
3. Oferty niekompletne, złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
4. O wyborze oferty rozstrzyga Zarząd Powiatu z uwzględnieniem oceny komisji, o której
mowa w pkt. 2.
5. Z organizacją/jednostką, której oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu zostanie
zawarta umowa na prowadzenie opisanej wyżej działalności.
V. Zadanie powyższe nie było dotychczas zlecane.
VI. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu w BIP Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej, Biuletynie Podbabiogórskim, prasie lokalnej oraz na tablicy
ogłoszeń.

OGŁOSZENIE

LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW
SUCHEJ BESKIDZKIEJ I POWIATU SUSKIEGO

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi rolników o szybsze składanie wniosków o płatności bezpośrednie. Biura Powiatowe pracują dłużej, będą
przyjmowały wnioski w najbliższą sobotę i niedzielę, są dodatkowe punkty przyjęć
wniosków.
15 maja br. upływa podstawowy termin przyjmowania przez ARiMR wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych za 2009 rok. Na złożenie wniosków w tym terminie nie pozostało
wiec wiele czasu a rolnicy niestety nie spieszą się z ich składaniem. Do 6 maja br. Biura Powiatowe Agencji przyjęły blisko 759 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, co
stanowi nieco ponad 53% spodziewanej liczby wszystkich wniosków. Wnioski rolnośrodowiskowe złożyło blisko połowa uprawnionych rolników. Aby uniknąć kolejek
w ostatnim okresie przyjmowania wniosków Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej podjął
decyzje, że Biura Powiatowe Agencji do 15.05. br. będą czynne w godzinach od 8.00
do 22.00. Ci, którzy nie zdążą złożyć swoich wniosków w podstawowym terminie,
będą mogli co prawda zrobić to do 9 czerwca br., ale w takim wypadku należne im
płatności zostaną zmniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
ARiMR prosi rolników by nie czekali ze złożeniem swoich wniosków do ostatniej
chwili. Teraz w biurach powiatowych nie ma jeszcze kolejek, które wraz z upływem
podstawowego terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie będą zapewne coraz dłuższe.

Chciałam wyrazić swoje oburzenie, smutek i ogromne zatroskanie sytuacją psów
w naszym mieście i powiecie.
Psy są naszymi najlepszymi przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami życia, kochającymi swoich panów i panie bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W Krakowie i Tokio są
pomniki psów, które w miejscu nagłej śmierci swoich panów kilka lat czekały na ich
powrót. Chodząc po Suchej Beskidzkiej i okolicy widzę wiele psów uwiązanych na
łańcuchach przy budach lub pseudobudach o każdej porze roku, przez całą dobę.
Nawet na mojej ulicy jest kilka takich domów, przy których są uwiązane psy.
Rozumiem, że jest u nas i w całej Polsce pewnego rodzaju tradycja, zła tradycja,
trzymania psów uwięzionych przy budzie. Chciałabym, aby to się zmieniło. Pies może
mieć przecież kojec (byle jak największy) lub być puszczony swobodnie wewnątrz
ogrodzenia gospodarstwa. Powinien być wyprowadzany na spacer co najmniej raz
dziennie, być karmiony psią karmą (niezbyt drogą i dostępną w sklepach) i mieć stale
świeżą wodę w misce. Powinien być szczepiony nie tylko przeciw wściekliźnie, ale
i innym chorobom oraz mieć zapewnioną opiekę lekarską w razie choroby.
Wydaje się, że są to sprawy oczywiste, ale nie zawsze o nich pamiętamy, a takie
obowiązki narzuca nam zdrowy rozsądek, miłość do psów i Ustawa o ochronie zwierząt. W artykule pierwszym tej ustawy czytamy: „Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna
do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę”.
25 lat mieszkam i pracuję w Suchej Beskidzkiej. Widzę, jak to miejsce zmienia się,
pięknieje, buduje się coraz ładniejsze domy, dba o ogródki, prawie wszyscy mamy samochody i komputery. Gospodarstwa wiejskie otrzymują pieniądze z Unii Europejskiej,
coraz więcej podróżujemy, dzieci wyjeżdżają, aby kształcić się w dużych miastach,
a często i za granicą Polski, a psy – to samo, co było ćwierć wieku temu i sto lat temu.
Czy nie moglibyśmy być pierwszym miastem i powiatem w Polsce, w którym psy
traktuje się tak, jak wszędzie w Europie?

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA TOMASZA KOŁODZIEJA
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 od dnia 5 maja 2009 r. do dnia 18 maja 2009 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia (wersja PROW 312/09/01) są
udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Barbara Stadnicka-Kossowska
mieszkanka powiatu suskiego
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