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- Je�li zosta³o nam do koñca 12 dni
roboczych, to oznacza, ¿e ka¿dego z
nich bêdziemy przyjmowaæ prawie
170 osób z dokumentami, bo spo-
dziewamy siê podobnej jak w ubie-
g³ym roku ilo�ci wnioskodawców �
ok. 2.150-2.200 � mówi R. Maj. �
Sytuacja mo¿e wiêc wygl¹daæ niecie-
kawie, zw³aszcza w ostatnich dniach,
kiedy wszyscy równocze�nie przy-
pomn¹ sobie o up³ywaj¹cym termi-
nie i wszyscy zjawi¹ siê w ARiMR.
Dlatego apelujê ponownie: sk³adajcie
wnioski ju¿ teraz!
- Chcia³bym równocze�nie uczuliæ
wszystkich sk³adaj¹cych wnioski �
dodaje - ¿e na jedn¹ dzia³kê mo¿na
sk³adaæ tylko jeden wniosek, a do-
p³aty mo¿e otrzymaæ wy³¹cznie jej
u¿ytkownik, nawet je�li umowa
dzier¿awy nie zosta³a zawarta pisem-
nie, a jedynie ustnie. Wszelkie po-
dwójne wnioski zostan¹ przez nasz
system wychwycone, a przypomnieæ
te¿ nale¿y, ¿e w takich przypadkach
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gro¿¹ równie¿ sankcje, i to do�æ do-
tkliwe � w³a�ciciel gospodarstwa nie
bêdzie móg³ siê ubiegaæ przez 3 ko-
lejne lata o ¿adn¹ pomoc z Unii Euro-
pejskiej.
- Takie przypadki zdarzy³y siê
tak¿e w powiecie strzeleckim?
- Tak, i by³o ich wcale niema³o �
ponad 100!
- A jak w naszym powiecie wy-
gl¹da realizacja dop³at za 2005
rok?
- Na Opolszczy�nie jest zdecydo-
wanie lepiej ni¿ w innych regionach
kraju. W naszym powiecie na 2.180
z³o¿onych w ub.r. wniosków o do-
p³aty obszarowe niezrealizowanych
jest jeszcze 19, czyli 0,88 procent, a
z tytu³u niekorzystnych warunków
gospodarowania na z³o¿onych 806
wniosków pozytywnie za³atwionych
zosta³o 794, czyli 98,5%. Pieni¹dze
faktycznie otrzyma³o ju¿ 702 na-
szych rolników.
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Wnioski w gminach � gdzie i kiedy?

 

26 kwietnia odby³a siê najwa¿-
niejsza sesja Rady Powiatu w tym

roku. Przynajmniej z punktu wi-

dzenia Zarz¹du Powiatu.

By³a to bowiem sesja absoluto-
ryjna. Radni w oparciu o opiniê Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, Ko-
misji Rewizyjnej i pozosta³ych ko-
misji Rady Powiatu decydowali o
udzieleniu absolutorium Zarz¹dowi
Powiatu. Jego brak jest równoznacz-
ny z odwo³aniem Zarz¹du.

Zanim jednak radni przeszli do
zaplanowanego porz¹dku obrad, do�æ
gwa³town¹ dyskusjê wywo³a³a kwe-
stia prawdopodobnej wyprowadzki
biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) z budynku starostwa.

Jak wyja�niali starostowie jest to
jedna z mo¿liwo�ci zapewnienia urzê-
dowi odpowiedniej ilo�ci miejsca na
realizacjê nowych zadañ, szczególnie
zwi¹zanych z katastrem i ewidencj¹
gruntów. Kilku radnych wyrazi³o
w¹tpliwo�æ co do celowo�ci takiego
posuniêcia oraz terminu poinformo-
wania najemcy o takiej mo¿liwo�ci.
W odpowiedzi starosta Józef Swa-
czyna zwróci³ uwagê, ¿e jest to zale-
dwie wstêp do dalszych rozmów i
konsultacji z ARiMR, a ostateczne
decyzje jeszcze nie zapad³y. W koñ-
cu pomimo do�æ gor¹cej wymiany
zdañ radni i Zarz¹d wspólnie uznali,
¿e prowadzone bêd¹ dalsze rozmo-
wy, a najwa¿niejszym czynnikiem
przy podejmowaniu ostatecznych zo-
bowi¹zañ bêdzie zabezpieczenie do-
stêpno�ci odpowiedniej obs³ugi
wszystkim  mieszkañcom powiatu,
w tym rolnikom korzystaj¹cym z
unijnej pomocy.

Sprawa udzielenia absolutorium,
w kontra�cie do poprzedniego tema-
tu odby³a siê szybko i w mi³ej atmos-
ferze. Poniewa¿ wszystkie materia-
³y zosta³y szczegó³owo omówione i
przedyskutowane na komisjach pro-
blemowych decyzja zapad³a bardzo
szybko.

Po przedstawieniu pozytywnych
opinie RIO z wykonania bud¿etu

Powiatu Strzeleckiego za rok 2005,
oraz pozytywnych opinii komisji
problemowych Rady Powiatu radni
jednog³o�nie udzielili Zarz¹dowi ab-
solutorium.

Kolejnymi punktami porz¹dku
by³y: informacja Komendanta Powia-
towego Policji o stanie bezpieczeñ-
stwa w powiecie ze szczególnym
uwzglêdnieniem zadañ wynikaj¹cych
z realizacji �Powiatowego programu
zapobiegania przestêpczo�ci oraz
ochrony bezpieczeñstwa obywateli i
porz¹dku publicznego�(piszemy o
tym obok) oraz sprawozdanie Zarz¹-
du z realizacji porozumieñ z TSKN i
innymi organizacjami.

D³u¿sz¹ dyskusjê wywo³a³a pro-
pozycja uchwa³y o wyst¹pieniu Po-
wiatu Strzeleckiego ze Stowarzysze-
nia Europa  Forum. Spotkania jego
cz³onków obejmuj¹ tematykê gospo-
darcz¹, inwestycyjn¹, wspó³pracy z
przedsiêbiorcami, rynków unijnych,
nowych technik medialnych, przep³y-
wu informacji itp. W sk³ad Europa
Forum wchodz¹ przedstawiciele firm
z kapita³em zagranicznym dzia³aj¹-
cych g³ównie na Dolnym �l¹sku.
Radni uznali, ¿e przynale¿no�æ do
tego stowarzyszenia mo¿e przynie�æ
potencjalnie du¿e korzy�ci i odrzucili
w g³osowaniu uchwa³ê. Równocze�nie
wskazali na potrzebê intensywniej-
szego wykorzystania mo¿liwo�ci, ja-
kie stwarza przynale¿no�æ do Euro-
pa Forum.

Po dyskusji wokó³ tego tematu
Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê w spra-
wie zmiany bud¿etu powiatu na rok
2006
Kolejne uchwa³y zosta³y podjête w
sprawach:
- wyra¿enia zgody na zawarcie

umowy dzier¿awy nieruchomo-
�ci pomiêdzy Zespo³em Opieki
Zdrowotnej, ul. Opolska 36 A,
47-100 Strzelce Op., a firm¹ Us³u-
gi Pogrzebowe �REGAT�, ul.
Che³mska 4, 45-401 Opole

- wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy dzier¿awy nieruchomo-
�ci pomiêdzy Zespo³em Opieki

Najwa¿niejsza sesja w roku
Zdrowotnej, ul. Opolska 36 A,
47-100 Strzelce Op., a firm¹
ARW Focus K. Wojtiuk, ul. Przy
Torze 3, 51-521 Wroc³aw,

- wyrazenia zgody na zawarcie
umowy dzier¿awy lokalu pomiê-
dzy Zespo³em Opieki Zdrowot-
nej, ul. Opolska 36 A, 47-100
Strzelce Opolskie, a Centrum
Obs³ugi Osób Niedos³ysz¹cych
�Audifon� ul. 1 Maja 17d, 45-
068 Opole

- przyjêcia sprawozdania roczne-
go z wykonania planu finanso-
wego SPZOZ w Strzelcach Op.
za rok 2005

- zmiany regulaminu przyznawa-
nia i przekazywania stypendiów
w roku szkolnym 2005/2006 dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych koñcz¹cych siê matur¹ z
powiatu strzeleckiego przyjête-
go uchwa³¹ nr XXXIV/309/05
Rady Powiatu Strzeleckiego z
29.06.2005 r.

- przyjêcia sprawozdania roczne-
go z dzia³alno�ci rehabilitacyjnej
i wykorzystania �rodków finan-
sowych w 2005 r. WTZ w Za-
wadzkiem z³o¿onego przez jed-
nostkê prowadz¹c¹ � Zgroma-
dzenie Braci Szkó³ Chrze�cijañ-
skich w Kopcu

- za³o¿enia Szko³y Policealnej dla
Doros³ych w Zawadzkiem

-  w³¹czenia Szko³y Policealnej dla
Doros³ych w Zawadzkiem w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Zawadzkiem

Ostatnia to uchwa³a w sprawie zmia-
ny uchwa³y Nr XLII/386/06 Rady Po-
wiatu Strzeleckiego z 22.03.2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okre-
�laj¹cego niektóre zasady wynagra-
dzania nauczycieli za pracê oraz za-
sady przyznawania nauczycielom za-
trudnionym w o�wiatowych jednost-
kach organizacyjnych na terenie po-
wiatu strzeleckiego dodatków do wy-
nagrodzenia i nagród obowi¹zuj¹ce-
go w roku bud¿etowym 2006.

nie starosta. � W naszym bud¿ecie
na rok 2006 mamy na drogi przewi-
dzian¹ kwotê 6,5 mln z³, w tym 4,5
mln kredytu. W latach 2007-2013 po-
trzebowaliby�my minimum 30 mln
z³ tylko na drogi powiatowe o naj-
wiêkszym natê¿eniu ruchu. Na po-
zosta³e konieczna by³aby podobna
kwota, tak by powiat strzelecki móg³
przeznaczaæ na te zadania ok. 10 mln
z³ rocznie. W podobnej sytuacji s¹
inne samorz¹dy, w gestii których s¹
drogi: miasta, gminy i województwa.
Zwi¹zek Powiatów Polskich walczy
ca³y czas o zwiêkszenie �rodków na
inwestycje drogowe. A co s³yszymy
w odpowiedzi na nasze propozycje?
Szefowie resortów odpowiadaj¹: to
rzecz warta dyskusji, powo³amy ze-
spó³ samorz¹dowo-rz¹dowy. Zespó³
mo¿na oczywi�cie powo³aæ, ale czy
od tego przybêdzie pieniêdzy? Wy-
gl¹da to tak, jakby�my chodzili po
pro�bie w naszej w³asnej sprawie.

Zaproponowali�my konkretne
rozwi¹zania, z których tu wymieniê
kilka. Po pierwsze: zwiêkszenie na-
k³adów na sieæ dróg (w Polsce jest to
zaledwie 0,3% PKB, gdy w innych
krajach ok. 0,5%, a w Niemczech
1,5% PKB). Zwracali�my te¿ uwagê
na konieczno�æ zmiany zasad finan-
sowania dróg samorz¹dowych, w
tym powrotu do koncepcji kszta³to-
wania dochodów jst tak¿e w oparciu
o podatki po�rednie. Kolejna propo-

zycja to znowelizowanie ustawy o
finansowaniu infrastruktury trans-
portu l¹dowego, w kierunku uzyski-
wania przez samorz¹dy terytorialne
�rodków na finansowanie infrastruk-
tury drogowej z Krajowego Fundu-
szu Drogowego (np. na sfinansowa-
nie udzia³u w³asnego bud¿etu samo-
rz¹dów w projektach realizowanych
z udzia³em �rodków pomocowych
Unii Europejskiej).

Chcemy tak¿e, by opracowane
zosta³y nowe procedury przy stara-
niach o unijn¹ pomoc na inwestycje

Po pro�bie?

UWAGA: z Urzêdu Miasta i Gminy Strzelce Opolskie wnioski bêd¹ sk³adane
w siedzibie Biura Powiatowego ARIMR w Strzelcach Opolskich
 

drogowe, by ograniczyæ koszty, bo
przecie¿ dokumentacja na jedno tyl-
ko zadanie to koszt ok. 100-200 ty-
siêcy z³otych. Powiaty i gminy chc¹
te¿ mieæ zagwarantowane mo¿liwo-
�ci uzyskania zaliczek na poczet re-
alizacji drogowych projektów inwe-
stycyjnych wspó³finansowanych z
funduszy strukturalnych. 25 kwiet-
nia w Warszawie odbêdzie siê Forum
Zarz¹dców Dróg Powiatowych, na
którym mamy zamiar opracowaæ
w³asn¹ koncepcjê systemu finanso-
wania dróg powiatowych.

Powiat Strzelecki ³ata swoje drogi, ale na du¿e inwestycje na drogach go nie
staæ, podobnie jak innych powiatów w Polsce

Jak by³ rok 2005 w policyjnych
statystykach? Mówi³ o tym na
ostatniej sesji Rady Powiatu ndkm.
Miros³aw Kutynia, I zastêpca ko-
mendanta powiatowego policji.

Powiat strzelecki nale¿y do bez-
pieczniejszych w województwie: tyl-
ko w 4 powiatach zagro¿enie prze-
stêpczo�ci¹ jest ni¿sze ni¿ u nas.
Ale... O ile cieszyæ mo¿e spadek ilo-
�ci przestêpstw o charakterze gospo-
darczym, o tyle nast¹pi³ nieznaczny
wzrost kryminalnych, a znacznie
wiêkszy drogowych (a¿ o ponad 22
proc. w stosunku do roku 2004) � ci¹-
gle niestety zbyt wielu kierowców
siada z kierownic¹ w stanie nietrze�-
wym. W�ród przestêpstw o charak-
terze kryminalnym a¿ niemal po³owa
to kradzie¿e i kradzie¿e z w³amaniem,
Która z naszych gmin jest najbez-
pieczniejsza? Jako wska�nik przyjê-
to �rednie zagro¿enie na 1000 miesz-
kañców w 5 kategoriach przestêpstw:
rozboje, w³amania, kradzie¿e, kradzie-
¿e samochodów, bójki i pobicia.

Otó¿ najbezpieczniej ¿yje siê w
gminie UJAZD (3,14 przestêpstw na
1000 mieszkañców), JEMIELNICY
(5,7) oraz gminie IZBICKO (5,8).
Po�rodku plasuje siê KOLONOW-
SKIE (6,4), a najmniej bezpiecznie jest
w gminie ZAWADZKIE (12,3 prze-
stêpstw na 1000 mieszkañców).
Mieszkañcy gminy STRZELCE
OPOLSKIE zapewne siê zdziwi¹, ¿e
mog¹ spaæ spokojniej, ni¿ mieszkañ-

cy gminy LE�NICA (wska�nik 12,2,
a w Strzelcach Op. - 11,05).

Niepokój musi budziæ tak¿e
wzrost przestêpczo�ci nieletnich na
terenie naszego powiatu: w 2005 r.
przestêpstw pope³nionych przez nie-
letnich by³o o 19 wiêcej ni¿ rok wcze-
�niej (odnotowano ich wtedy 83).
Na pocz¹tku wspomnia³am o prze-
stêpstwach na drogach. Dopowiedz-
my wiêc, ¿e w ub. roku na drogach
powiatu strzeleckiego ujawniono 450
osób, które kierowa³y pojazdami w
stanie nietrze�wym (powy¿ej 0,5
promila alkoholu we krwi) i 30 �w
stanie wskazuj¹cym na spo¿ycie� (w
granicach 0,2-0,5 promila).

To musi niepokoiæ wszystkich
u¿ytkowników dróg, kierowców,
pieszych, rowerzystów i motocykli-
stów. Bo przecie¿ ka¿dy z nas jest
zagro¿ony spotkaniem z potencjal-
nym zabójc¹.

Jak wiêc wygl¹da³ stan bezpie-
czeñstwa na drogach w ubieg³ym
roku?
Nie tak �le, jak mog³oby siê wyda-
waæ. Na terenie powiatu strzeleckie-
go dosz³o do 58 wypadków drogo-
wych, z czego najwiêcej w gminie
Strzelce Op. (23, na drugim miejscu
� gmina Ujazd z 10 wypadkami). Zgi-
nê³o w nich 10 osób (w roku 2004 �
15 w 73 wypadkach), a 62 osoby zo-
sta³y ranne (75 w roku 2004). Zmniej-
szy³a siê równie¿ ilo�æ kolizji drogo-

Do�æ bezpieczny powiat

Sprostowanie
W numerze 6 naszego dwutygodnika zmieni³am imiê radnego powiatu.
Serdecznie przepraszam Pana Franciszka £upaka.

Marta Górka
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