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POWIAT STR Z E LE C K I

XI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
Ponad szeæ godzin trwa³a ostatni sesja Rady Powiatu
Strzeleckiego, która odby³a siê 26 wrzenia 2007 r. Zgodnie
z tradycj¹  wrzeniowa sesja powiêcona jest owiacie. Tak
te¿ by³o i tym razem, ale debata owiatowa nie by³a jedynym
g³ównym jej tematem. Drugi to sprawozdanie z realizacji
bud¿etu za I pó³rocze 2007 r. Oczywicie wszyscy czekali
równie¿ na sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

T

egoroczna debata owiatowa zosta³a poszerzona o informa
cjê na temat sytuacji wychowawczej m³odzie¿y w szko³ach
ponadgimnazjalnych powiatu strzeleckiego. Warto tu dodaæ, ¿e
przeprowadzenie ankiet wród m³odzie¿y powiatu to autorska
inicjatywa Komisji Edukacji Rady Powiatu - powierzono jej realizacjê radnemu Janowi Cielikowi, w ¿aden sposób nie zwi¹zana z akcjami by³ego ju¿ ministra owiaty. Na podstawie ankiet
przygotowanych przez radnego zobrazowano poziom dyscypliny w szko³ach, zagro¿enia w postaci zjawisk patologicznych,
poziom bezpieczeñstwa oraz relacje miedzy uczniami, jak i relacje uczniów z kadr¹ nauczycielsk¹. Zapoznano siê z ofert¹ wsparcia uczniów przez szko³y w postaci zajêæ pozalekcyjnych, poradnictwa oraz propozycjami uczniów do planów wychowawczych realizowanych w szko³ach. Materia³ trafi do szkó³ ponadgimnazjalnych w celu u³atwienia realizacji zajêæ wychowawczych.
W trakcie debaty sygnalizowano równie¿ problemy jakie czekaj¹
nasz¹ owiatê w najbli¿szych latach. W zwi¹zku z wyranym
ni¿em demograficznym radni coraz wyraniej postrzegaj¹ potrzebê podjêcia kwestii reorganizacji systemu szkó³. Niew¹tpliwie w najbli¿szym czasie temat ten znów zagoci na sesji Rady
Powiatu.
Jednym z punktów minionej sesji by³o podjêcie uchwa³y w
sprawie przyst¹pienia Powiatu Strzeleckiego do Spó³ki Lotnisko
Opole Kamieñ l¹ski. Warto przypomnieæ, ¿e Komisja Europejska zgodzi³a siê na realizacjê w województwie opolskim projektu
budowy lokalnego portu lotniczego w³anie w Kamieniu l.. W
tej chwili jest tam usytuowane lotnisko komercyjne (EPKN), z
utwardzonym pasem startowym o d³ugoci 2,3 km, mog¹ce przyjmowaæ ma³e i rednie samoloty. Gdyby jego miejsce zaj¹³ lokalny
port lotniczy  stanowi³oby to istotny atut dla rozwoju ca³ego
regionu, równie¿ dla naszego powiatu. Potrzebna jest jednak w
tej sprawie równie¿ wspó³praca samorz¹dów terytorialnych. W
zwi¹zku z tym na sesjê przyby³ Cz³onek Zarz¹du Województwa
Opolskiego Andrzej Kasiura, który przedstawi³ za³o¿enia przysz³ej wspó³pracy samorz¹dów w ramach w/w projektu. Po wys³uchaniu wyjanieñ radni jednog³onie przyjêli uchwa³ê, w której deklaruj¹ przyst¹pienie Powiatu Strzeleckiego do lotniczej
spó³ki.
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dalszej czêci Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:

w sprawie przyjêcia informacji Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego o przebiegu wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze
2007 roku
przyjê³a informacjê o przebiegu wykonania za I pó³rocze
2007 roku planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich, dla którego organem za³o¿ycielskim jest Rada Powiatu Strzeleckiego
podjê³a uchwa³ê w sprawie szczegó³owych zasad i trybu
udzielania oraz rozliczania przez Powiat Strzelecki dotacji
dla niepublicznych szkó³ i placówek owiatowych
zmieni³a Uchwa³ê Nr VII/44/1999 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca 1999 roku w sprawie wyra¿enia zgody na
utworzenie Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej przez Zarz¹d Okrêgu
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Opolu
podjê³a uchwa³ê w sprawie najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu w kategorii zaszeregowania dla pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego
zmieni³a Uchwa³ê Nr VIII/87/07 rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie okrelenia zadañ realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza siê w
2007 roku rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
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Niepe³nosprawnych
podjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia warunków czêciowego
lub ca³kowitego zwolnienia rodziców z op³at za pobyt dziecka i osoby pe³noletniej w rodzinie zastêpczej do czasu ukoñczenia szko³y, w której rozpoczê³o naukê przed osi¹gniêciem
pe³noletnoci, jeli przebywa nadal w tej rodzinie
- podjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia warunków czêciowego
lub ca³kowitego zwolnienia od ustalenia op³aty rodzicom
dziecka, osobie pe³noletniej lub jej rodzicom, a tak¿e opiekunom prawnym lub kuratorom, za pobyt dziecka lub osoby
pe³noletniej w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej
adni przyjêli tak¿e uchwa³ê w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od tej chwili podlega bezporednio starocie, a nie wicestarocie.
-
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W nastêpnej uchwale, zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr IV/58/07 rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku, zaopiniowano planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2007 Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich.
Pierwsz¹ przymiarkê do przysz³ego roku stanowi³a uchwa³a
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej 2008.
Przedstawiono równie¿ zadania do zg³oszenia do realizacji przez
Powiat Strzelecki projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych i okrelenia wielkoci rodków na ich realizacjê pochodz¹cych z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego w latach 20082010. W kolejnej przyjêtej przez radnych uchwale okrelono
rodzaje wiadczeñ przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Radni zdecydowali tak¿e o udzieleniu pomocy finansowej
Gminie Kolonowskie w zakresie pomocy spo³ecznej. Tak sucha
informacja zwi¹zana jest z sytuacj¹ prawdziwie dramatyczn¹:
dla dziecka o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci, w dodatku
pochodz¹cego z rodziny z g³êbokimi problemami, gmina Kolonowskie nie mog³a znaleæ miejsca w ¿adnej z wielu placówek
opiekuñczych, do których siê zwraca³a. Na 75 wniosków wys³anych w tej sprawie pozytywnie odpowiedzia³a jedna  z Kielc,
ale tej propozycji nie zaakceptowali rodzice. Potem DPS w Kad³ubie zdecydowa³ siê przyj¹æ to dziecko.

W

koñcowej czêci sesji Komisja Rewizyjna z³o¿y³a sprawozdanie z prowadzonych prac zwi¹zanych z wyjanieniem zasadnoci zarzutów zawartych w licie pracowników
PCPR, który otrzymali wszyscy radni w lipcu. Jak zauwa¿y³
radny K. Fabianowski  na Komisjê by³a wywierana presja m.in.
przez media. Naszym wspólnym ustaleniem by³o, ¿e bêdziemy
pracowaæ dopóki uda nam siê ten problem wiarygodnie i rzetelnie
zbadaæ i Radzie przede wszystkim w pierwszej kolejnoci go
przedstawiæ. W pewnej chwili pojawi³o siê stwierdzenie o sprawie politycznej. Dla mnie jest to smutne, gdy¿ przylepia nam
siê w ten sposób okrelon¹ opiniê.
Po przes³uchaniu wiadków i przeanalizowaniu dokumentów Komisja oceni³a, ¿e dosz³o do naruszenia zasad i obowi¹zków w sposób szczególny ci¹¿¹cych na funkcjonariuszach publicznych, a ca³e sprawozdanie zakoñczy³a sformu³owaniem:
Komisja Rewizyjna analizuj¹c przedstawiony wy¿ej materia³ stwierdza, i¿ zdarzenia jakie mia³y miejsce w PCPR w pe³ni
uzasadniaj¹ koniecznoæ podjêcia decyzji w wymiarze dyscyplinarnym i organizacyjnym. Komisja Rewizyjna nie jest kompetentna do formu³owania wniosków w tej materii, bowiem zgodnie
z art. 31 ust. 5 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.
1592 z pón. zm.), organem kompetentnym do podejmowania
samodzielnych decyzji i formu³owania wniosków do rady Powiatu i Zarz¹du Powiatu w kwestiach organizacyjnych i personalnych jest Starosta Strzelecki.
Kolejna sesja odbêdzie siê 31 padziernika 2007 r., a jej tematem bêdzie informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska o stanie rodowiska na obszarze powiatu oraz ocena
realizacji Strategii Powiatu Strzeleckiego.

Nowa nawierzchnia

stwowo. Zakres robót towarzysz¹cych to m.in. monta¿ barier ochronnych na przepucie, zabudowa krawê¿ników w obrêbie skrzy¿owania na prawoskrêcie
z ul. Kociuszki w Stra¿ack¹, odnowione zosta³o tak¿e oznakowanie.
Remont przyniós³ du¿e efekty realizacyjne, jako
¿e przebudowywany odcinek drogi powiatowej stanowi prawie bezporednie po³¹czenie z drog¹ wojewódzk¹ 426 jako dojazd do autostrady  szczególnie
od strony Cisowej i Kêdzierzyna  Kola. Remont
by³ tak¿e d³ugo oczekiwany przez mieszkañców Zalesia, poniewa¿ z³y stan nawierzchni powodowa³
znaczne uci¹¿liwoci dla posesji zlokalizowanych
blisko drogi.
Koszt robót to 152.283,47 z³. Na pokrycie po³owy kosztów zadania Powiat Strzelecki otrzyma³ dofinansowanie z Ministerstwa Transportu z rezerwy
subwencji ogólnej.

DEBATA
OWIATOWA

Pomoc znajdê
u kolegi
Jak wspomniano przy relacji z sesji  w jej trakcie omawiano
wyniki ankiety, przeprowadzonej z inicjatywy Komisji Edukacji
Rady Powiatu. Badaniem ankietowym w czerwcu 2007 roku
objêto 640 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu  reprezentatywn¹ próbê m³odzie¿y.
Wród wielu zró¿nicowanych tematycznie pytañ znalaz³y
siê m.in. pytania o sprawy wychowawcze, o to, czy tematy
poruszane w czasie zajêæ wychowawczych s¹ interesuj¹ce i wa¿ne, o stosunek nauczycieli do uczniów, uczniów do siebie, poczucie bezpieczeñstwa w szkole, przypadki stykania siê z przemoc¹ na jej terenie, ale te¿ z u¿ywkami  nie tylko narkotykami,
ale i papierosami. Równie¿ o to, do kogo w trudnych sytuacjach
zwracaj¹ siê m³odzi ludzie z prob¹ o pomoc.
I od tych odpowiedzi chcia³abym zacz¹æ, choæ wcale nie by³o
to zagadnienie, które w kolejnoci pojawi³o siê na pierwszym
miejscu. Dlaczego? Mylê, ¿e odpowiedzi wiele mówi¹ nie tylko
o szkole, ale i o nas  rodzicach. I ¿e to my tak¿e powinnimy
zastanowiæ siê nad tymi odpowiedziami. A przede wszystkim
nad jednym: dlaczego kolega lub kole¿anka stanowi¹ w trudnych
sytuacjach wiêksze oparcie dla naszych dzieci ni¿ my sami? Rodzice wybierani s¹ dopiero na drugim miejscu. A rodzeñstwo? Jak
widaæ z odpowiedzi  na ich pomoc liczy siê w dalszej kolejnoci, podobnie jak na pomoc babci czy dziadka. I jeszcze jedno 
czy takie odpowiedzi nie mówi¹ przypadkiem wiêcej o naszych
rodzinach ni¿ s¹dzimy?
Nie miejsce tu na omówienie wszystkich tematów i odpowiedzi. Zdecydowa³am siê na przytoczenie czterech tabel  z
odpowiedziami na temat szko³y, przemocy na jej terenie i w³anie osamotnienia w trudnych sytuacjach.
Na sesji radni mówili o przedstawionych materia³ach jako
cennym ródle dla szkó³.
Radny S. Tubek stwierdzi³, ¿e nie jest tajemnic¹, ¿e do szko³y wdar³ siê liberalizm. Wniós³ on niew¹tpliwie osi¹gniêcia  mówi³
- ale i spustoszenia w dziedzinie wychowania. W szkole musi
byæ dyscyplina, aby wychowywaæ. Mylê, ¿e na gruncie dydaktyki nasze szko³y odnosz¹ du¿e sukcesy, wyniki s¹ dobre. Nale¿¹
siê wiêc podziêkowania dla powiatu jako organu prowadz¹cego
szko³y ponadgimnazjalne, dla Wydzia³u Edukacji, nauczycieli.
Trzeba jednak¿e wychowanie uczyniæ równie wa¿nym elementem jak dydaktykê.
Radny J. Cielik mówi³:  Debata owiatowa w poprzednich
latach ogranicza³a siê do materia³u przedstawianego przez Wydzia³ Edukacji, dotycz¹cego sytuacji demograficznej, inwestycji,
nauczycieli. W tym roku planujemy poszerzyæ program o pracê
wychowawcz¹ w poszczególnych szko³ach. Badaniami objêlimy tylko szko³y ponadgimnazjalne, gdy¿ uwa¿amy, ¿e na ni¿szych szczeblach praca wychowawcza jest na wysokim poziomie. Dzi w naszej owiacie funkcjonuje filozofia jakoci. Za
jakoæ nie tylko odpowiada dyrektor, nauczyciele, ale sami uczniowie, rodzice i organ prowadz¹cy, który stwarza lepsze lub gorsze
warunki do pracy dla uczniów i nauczycieli. Wszyscy jestemy
za to odpowiedzialni, a skoro wszyscy to warto rozpoznawaæ
jak jest, bo jeli wiemy jak jest to mo¿emy co zmieniæ.
K. Fabianowski z kolei dziêkowa³ za przygotowanie tych
danych. - To jest rzeczywiste zaproszenie do debaty, która nie
powinna opieraæ siê na wzajemnych podziêkowaniach, ale na
analizie w³anie takiego materia³u, który umo¿liwia wyci¹ganie
wniosków i dokonywanie zmian w naszych szko³ach  ocenia³.

Polskie smakuje
Belgom

Goszcz¹cy na Opolszczynie przedstawiciele dwóch organizacji samorz¹du gospodarczego Królestwa Belgii  Polsko-Belgijskiej Izby Gospodarczej Bepolux i Flamandzkiej Izby Gospodarczej, którzy przyjechali tu na zaproszenie Urzêdu Marsza³kowskiego i Opolskiej Izby Gospodarczej, zainteresowani byli
przede wszystkim nawi¹zaniem kontaktów z polskimi producentami ¿ywnoci i zak³adami przetwórczymi. W trakcie kilkudniowej wizyty w naszym regionie odwiedzili zarówno spó³dzielnie mleczarskie, jak i zak³ady masarskie. Jedynym z tej bran¿y zwiedzanym w powiecie strzeleckim by³ Zak³ad Masarski
Marii i Piotra Plochów w Staniszczach Wielkich.
Firma istnieje od 1990 roku, ale kontynuuje rodzinne tradycje  rzenikiem by³ dziadek pana Piotra. Tradycyjne receptury
sprawi³y, ¿e wytwarzane tu wêdliny ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem, choæ nie nale¿¹ do tanich.
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