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Sesja Rady Powiatu

Trzecia ju¿ w tej kadencja sesja Rady Powiatu Strzeleckiego, by³a zarazem
ostatni¹ w ubieg³ym roku - odby³a siê 28 grudnia. Rozpoczê³a siê nietypowo od uroczystego wrêczenia gratulacji z okazji zwyciêstwa w 19. Mistrzostwach
wiata M³odych Dekarzy w Krakowie dla Norberta Wernera, Marcina Golca.

Najlepsi dekarze

Podczas tej sesji nast¹pi³y zmiany w sk³adzie osobowym Rady. Miejsce Tadeusza Goca, którego mandat
wygas³ na skutek wyboru na Burmistrza Strzelec Opolskich, zaj¹³ Piotr
Szuba jako kandydat, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów z listy Komitetu Wyborczego Spó³dzielczego Komitetu
Wyborców. Pan Piotr Szuba bêdzie

Piotr Szuba
pracowa³ w komisjach: Edukacji i Gospodarczej.
To niejedyna zmiana w sk³adzie
Rady. Przed sesj¹ pisemnie zrzek³ siê
mandatu pan Witold Dziwis. Powodem tego kroku jest zakaz ³¹czenia
pracy w s³u¿bie cywilnej (pan Dziwis jest zatrudniony w Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych), z mandatem radnego. Pok³osiem tego by³o
wykrelenie p. Dziwisa ze sk³adu
Komisji Bud¿etu, której by³ cz³onkiem.
Na nastêpnej sesji Rady wakuj¹cy mandat obejmie pani Barbara
Ksionsko, mieszkanka w Wysokiej 
kandydatka na radn¹ w okrêgu wyborczym nr 4, która uzyska³a kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów na licie Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka.
Podczas sesji Rada podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie uchwalenia tematyki i
terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2007,
- w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007r.
- wyboru cz³onków Rady Spo³ecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. Cz³onkami Rady Spo³ecznej zostali przedstawiciele nastêpuj¹cych gmin: Zawadzkie - Kazimierz
Kubal, Izbicko - Stefan Sz³apa, Ujazd
- Aniela Melson, Jemielnica - Ryszard
Nocoñ, Strzelce Op. - Waldemar Gaida, Lenica - Hubert Barton, Kolo-

nowskie  Anna Golec (radna gminy
Kolonowskie).
- w sprawie zwo³ania na dzieñ 16
stycznia 2007 r. pierwszego posiedzenia Rady Spo³ecznej Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Strzelcach
Opolskich.
- w sprawie desygnowania delegata Rady Powiatu Strzeleckiego do
Zgromadzenia Ogólnego Zwi¹zku
Powiatów Polskich  zosta³ nim pan
Józef Swaczyna,
- w sprawie wydelegowania radnych Powiatu Strzeleckiego: pana Stefana Sz³apy i pana Jana Bogusza do
pracy w komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku w kadencji 2005-2008,
- w sprawie wytypowania pe³nomocnika Powiatu Strzeleckiego w
osobie pana Jana Zubka w Stowarzyszeniu Rodzina Katyñska, którego
Powiat jest cz³onkiem wspieraj¹cym;
- w sprawie wyznaczenia reprezentanta Powiatu w osobie pana Franciszka £upaka w Opolskim Regionalnym Funduszu Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o.,
- w sprawie wytypowania kandydata na Cz³onka Rady Nadzorczej
Opolskiego Regionalnego Funduszu
Porêczeñ Kredytowych Spó³ka z o.o.
 radni wytypowali kandydata w osobie pana Waldemara Gaidy.
- w sprawie wytypowania przedstawiciela Powiatu Strzeleckiego w
osobie Józefa Swaczyny w Stowarzyszeniu Europa Forum,
- w sprawie: rozwi¹zania porozumienia z Towarzystwem Spo³ecznoKulturalnym Niemców na l¹sku
Opolskim,
- w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Nr XLVII/432/06 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia
27.09.2006 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwa³y bud¿etowej
na rok 2007,
- w sprawie zmiany bud¿etu powiatu na rok 2006,
- w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale nr XLII/387/06 w sprawie
okrelenia zadañ realizowanych przez
Powiat Strzelecki, na które przeznacza siê w 2006 r. rodki PFRON oraz
wysokoci rodków na ich finansowanie,
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2006.
Na kolejnej sesji, która odbêdzie
siê 31 stycznia 2007 r. radni m.in.:
uchwal¹ bud¿et Powiatu na rok 2007,
wys³uchaj¹ sprawozdania Starosty z
dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku za 2006 r. oraz uchwal¹
plany pracy komisji problemowych
na rok 2007.
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Trudny podzia³ ma³ego tortu

- Na drugiej czêci naszego spotkania  mówi starosta Swaczyna  obecny by³ marsza³ek województwa Józef Sebesta. Skorzystalimy wiêc z
jego obecnoci i wskazalimy problemy nurtuj¹ce powiaty. Jednym z podstawowych jest pozyskanie przez
nie funduszy europejskich na lata
2007-2013. Zasygnalizowalimy
panu marsza³kowi, ¿e w tym torcie 427 milionów euro dla Opolszczyzny  przewidzianym na ten
okres, jak widaæ naprawdê niewielkim - bardzo ma³o rodków przeznaczonych jest na drogi powiatowe i
gminne. Statystycznie rzecz ujmuj¹c
 ka¿dy samorz¹d (powiat i gmina)
w tym okresie bêdzie móg³ zrealizowaæ tylko jedno zadanie o wartoci
niewiele ok. pó³tora miliona z³otych,
czyli zbli¿one do £¹k Kozielskich.
- Praktycznie ¿adnych pieniêdzy
nie ma na pomoc spo³eczn¹. A czekaj¹ nas tu bardzo istotne zadania,
zwi¹zane ze standaryzacj¹ DPS-ów.
Brak pieniêdzy na rozwój i dostosowanie szpitali do wymogów UE i rozporz¹dzenia ministra zdrowia. Nie
ma na infrastrukturê w szko³ach ponadgimnazjalnych  kontynuuje wy-

Wyp³aty
stypendiów
unijnych
ju¿ prawie
na pó³metku

Ju¿ trzeci rok z rzêdu powiat
strzelecki wyp³aca stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych
wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz przez
Bud¿et Pañstwa. Na rok szkolny
2006/2007 stypendia w wysokoci
100,00 PLN miesiêcznie przyznano
100 uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ zamieszkuj¹cym na obszarach wiejskich, w
miastach do 5 tys. mieszkañców lub
miastach od 5 do 20 tys. mieszkañców w których nie ma publicznej
szko³y ponadgimnazjalnej koñcz¹cej
siê matur¹ i pochodz¹cym z rodzin
znajduj¹cych siê w najtrudniejszej
sytuacji materialnej sporód wszystkich osób, które ubiega³y siê o to
wsparcie. Do koñca ubieg³ego roku
wyp³acono stypendia za 4 miesi¹ce
(od wrzenia do grudnia). Na pocz¹tku stycznia zostanie z³o¿ony w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Opolskiego wniosek o p³atnoæ, w
którym zostanie rozliczona pierwsza
transza ju¿ wydatkowanych rodków i zg³oszone zapotrzebowanie na
kolejne. Jak do tej pory nowa, finansowa forma wyp³at, sprawdza siê
du¿o lepiej od stosowanej w poprzednich latach refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne udokumentowanych za pomoc¹
faktur, rachunków, biletów miesiêcznych, itp. W tym roku aby otrzymaæ
stypendium wystarcza z³o¿yæ jednorazowe owiadczenie o przeznaczeniu stypendium na cele edukacyjne i nie przekraczaæ limitu godzin
opuszczonych bez usprawiedliwienia, który wynosi 40 w skali roku
szkolnego, wiêc wyp³aty stypendium odbywaj¹ siê bez wiêkszych
opónieñ.

W kawa³ku tortu nazwanego Drogi Lokalne mieszcz¹ siê wydatki na drogi
gminne i powiatowe Opolszczyzny w okresie 2007-2013. Jak ma³y to kawa³eczek - widaæ na diagramie
liczankê starosta.
- Pan marsza³ek nie odrzuci³ tych
uwag. Dojdzie jeszcze do kolejnego
spotkania starostów z marsza³kiem
i wojewod¹, na pewno przed koñcem lutego, bo do 6 marca projekt
podzia³u rodków w ramach RPO
musi trafiæ do Warszawy. Zanim to

nast¹pi  w czwartek, 11 stycznia, w
siedzibie starostwa spotykamy siê w
gronie burmistrzów i wójtów naszego
powiatu z wojewod¹ i zarz¹dem województwa..
- O przebiegu tego spotkania poinformujemy w nastêpnym numerze naszego dwutygodnika.

Nie daj siê rakowi

ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Strzelcach Opolskich zaprasza
na badania profilaktyczne
Do programu profilaktyki raka piersi zaprasza siê kobiety w
wieku 50-69 lat, które nie mia³y wykonywanej mammografii w
ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy lub te, które po ostatnim badaniu
mammograficznym otrzyma³y zalecenie powtórzenia badania po
12 miesi¹cach.

Zapraszamy wszystkie Panie urodzone
w latach 1938 - 1957.
Nie trzeba mieæ skierowania!
Badania s¹ bezp³atne!

Badania mammograficzne s¹ wykonywane w Zak³adzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
- od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 1200 - 2000,
Zg³oszenia na badania mammograficzne nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 141
Pacjentki winny zg³osiæ siê do badania z ksi¹¿eczk¹ RUM i
aktualnym dokumentem ubezpieczenia.

Kredyty preferencyjne dla rolników

Jeszcze po staremu

Preferencyjne kredyty inwestycyjne z dop³atami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pozwalaj¹ na bardzo korzystne pozyskiwanie rodków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego. I tu wa¿na informacja:
Do koñca kwietnia 2007 r. rolnicy mog¹ otrzymaæ je otrzymaæ
na dotychczasowych zasadach i w
ramach linii kredytowych obowi¹zuj¹cych w 2006 r.
W pierwszej kolejnoci maj¹ byæ
stosowane dop³aty do oprocentowania kredytów z linii kredytowych o

zasadniczym znaczeniu dla podnoszenia konkurencyjnoci gospodarstw
rolnych oraz dostosowuj¹cych sektor
rolno-spo¿ywczy do wymogów Unii
Europejskiej.
Dotyczy to: kredytów na zakup
ziemi - KZ, kredytów dla m³odych rolników - MR, kredytów bran¿owych BR, kredytów na zakup lub urz¹dzenie gospodarstwa rodzinnego - GR,
kredytów na inwestycje w zakresie
nowych technologii - NT, kredytów
podstawowych  IP oraz kredytów
dla grup producentów rolnych  GP.
Ponadto stosowane bêd¹ dop³aty do
kredytów klêskowych  KL.

