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Sesja 
budżetowa
Kiedy większość mieszkań-

ców powiatu myślami była 
przy Sylwestrze, radni de-

batowali nad najważniejszym do-
kumentem, określającym kierunki 
i warunki działania samorządu (za-
dania i źródła ich fi nansowania) – 
budżetem Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2010. 

Po zamknięciu roku budżeto-
wego 2009 (i podjęciu stosownej 
uchwały w tej sprawie) na sesji zwo-
łanej na 30 grudnia ub.r. Rada Po-
wiatu przystąpiła do uchwalania bu-
dżetu na 2010. 

Przedstawił go starosta Józef 
Swaczyna, stwierdzając, że budżet 
zamyka się kwotą ponad 68 mln zło-
tych i przypominając, że 10 lat te-
mu, gdy powstał samorząd powia-
towy, zaczynaliśmy kwotą trzy-
krotnie mniejszą - około 23-24 mln 
złotych. Budżet na 2010 jest ambit-
ny, ale na miarę naszych możliwo-
ści fi nansowych, jako niebogatego 
powiatu. Miernikiem rozwoju po-
wiatu zawsze są inwestycje. W ro-
ku 2010 chcemy na nie przeznaczyć 
9,135 mln złotych. Cztery fi lary de-
cydują o obrazie powiatu w oczach 
mieszkańców: zdrowie, opieka spo-
łeczna, oświata i drogi. W ciągu mi-
nionych 10 lat dofi nansowywaliśmy 
– na miarę naszych możliwości – 
wszystkie. Dziś jednak możemy po-
wiedzieć, że temat „drogi” będzie 
nas długo jeszcze prześladować, tak 
ogromne są potrzeby. Dwie najważ-
niejsze inwestycje drogowe w 2010, 
na które udało się nam pozyskać po-
nad 4 mln złotych, to moderniza-
cja drogi w Otmicach oraz w Ujeź-
dzie, na Osiedlu Piaski. Jeśli chodzi 
o nasz szpital powiatowy, chciałbym 
pogratulować pani dyrektor, której 
udało się zdobyć z zewnątrz ponad 
4,7 mln złotych. Łącznie rozbudowa 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
i doposażenie w sprzęt kosztować 
będzie prawie 7 mln złotych. Wśród 
inwestycji oświatowych z kolei wy-
mienić trzeba dokończenie moderni-
zacji budynku LO w Zawadzkiem. 
Myślę, że ten budżet będzie służył 
wspólnemu dobru, które nazywa-
my wspólnotą mieszkańców powia-
tu strzeleckiego. 

Chciałbym też zauważyć, że bar-
dzo dobrze w powiecie wykorzy-
stujemy pieniądze z Unii Europej-
skiej – jako samorząd powiatowy 
i wszystkie samorządy gminne na 
Ziemi Strzeleckiej. 

Następnie Przewodniczący Hen-
ryk Bartoszek odczytał opinię (pozy-
tywną) Regionalnej Izby Obrachun-
kowej o przedłożonym przez Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego projekcie bu-
dżetu na 2010 oraz opinie Komi-
sji Budżetu, Gospodarczej, Bezpie-
czeństwa oraz Edukacji. Wszyst-
kie Komisje opiniowały pozytywnie 
projekt budżetu, i wszystkie wnio-
ski Komisji zostały uwzględnione 
w budżecie. Radni zgodnie jedno-
głośnie przyjęli budżet. 

W kolejnej części Radni podjęli 
uchwały w sprawie:

uchwalenia tematyki i terminów • 
sesji Rady Powiatu Strzeleckiego 
na 2010 rok
zatwierdzenia planu kontroli Ko-• 
misji Rewizyjnej na 2010 rok
zaopiniowania planu fi nansowe-• 
go i inwestycyjnego na rok 2010 
SPZOZ - Zespołu Opieki Zdro-
wotnej z siedzibą w Strzelcach 
Opolskich
zmiany Regulaminu Organiza-• 
cyjnego Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich
wystąpienia Powiatu Strzeleckie-• 
go ze Stowarzyszenia Europa Fo-
rum

uchwały zmieniającej Uchwałę • 
Nr XXVII/250/09 Rady Powia-
tu Strzeleckiego z dnia 25 lute-
go 2009 roku w sprawie: określe-
nia zadań realizowanych przez 
Powiat Strzelecki, na które prze-
znacza się w 2009 roku środki 
PFRON i wysokości środków na 
ich fi nansowanie 
uchwalenia „Programu współpra-• 
cy Powiatu Strzeleckiego z orga-
nizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
w roku 2010”
ustalenia wykazu wydatków, któ-• 
re nie wygasają z upływem ro-
ku budżetowego 2010 oraz okre-
ślenia ostatecznego terminu ich 
realizacji w roku budżetowym 
2010
W ostatniej części radni zajęli się 

sprawami bieżącymi, a największą 
dyskusję wzbudziła chęć utworze-
nia przez Gminę Strzelce Opolskie 
liceum ogólnokształcącego. 

Jako pierwszy głos zabrał radny 
Jan Cieślik, który stwierdził, że Ko-
misja Edukacji, której przewodni-
czy, zajmowała się tym problemem. 
- Przeanalizowaliśmy wszystkie ar-
gumenty, którymi kieruje się pro-
jektodawca i przygotowaliśmy rów-
nież opinię w tej sprawie - mówił. - 
Zdaniem Komisji istniejący Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel-
cach Opolskich zaspokaja w pełni 
potrzeby edukacyjne gminy Strzelce 
Opolskie i okolicznych miejscowo-
ści. Po drugie: liceum strzeleckie to 
szkoła o bogatych tradycjach i wy-
różniających osiągnięciach, dzięki 
kadrze pedagogicznej i doskonałej 
bazie materialnej. Szkoła, która na-
leży do czołówki szkół ponadgim-
nazjalnych naszego województwa. 
Po trzecie: propozycja utworzenia 
liceum ukierunkowanego na przed-
mioty ścisłe nie wnosi nowych ja-
kości kształcenia, tym bardziej, je-
śli chodzi o doświadczenie i przy-
gotowanie merytoryczne nauczycie-
li gimnazjalnych tych przedmiotów. 
Sami wnioskodawcy piszą o tym 
bezkrytycznie „zdobycia nowych 
doświadczeń zawodowych i meto-
dycznych”. Propozycję nawiązania 
współpracy i objęcia szkoły patrona-
tem UO należy uznać za cenną. Mo-
że mieć wpływ na podniesienie po-
ziomu nauczania przedmiotów ści-
słych w gimnazjum i lepszego przy-
gotowania absolwentów do podjęcia 
dalszej nauki w szkołach ponadgim-
nazjalnych. Piąta sprawa: analiza 
wyników sprawdzianów i egzami-
nu gimnazjalnego już dziś obowią-
zuje każdą szkołę, zgodnie z rozpo-
rządzeniem MEN. W dodatku obec-
nie MEN lansuje koncepcję tworze-
nia klas gimnazjalnych przy liceach 
i technikach a nie odwrotnie. Sumu-
jąc, przedstawione argumenty nie 
uzasadniają potrzeby tworzenia no-

wego liceum w Strzelcach Opol-
skich. 

Następnie głos zabrał wicestaro-
sta Waldemar Gaida, który uściślił, 
że Rada Miejska podjęła uchwałę, 
która upoważniła burmistrza Strze-
lec Opolskich do zawarcia porozu-
mienia z powiatem. To efekt zapi-
sów ustawy o systemie oświaty, mó-
wiących o możliwości prowadzenia 
przez jednostki samorządu teryto-
rialnego szkół i placówek, których 
prowadzenie nie należy do ich za-
dań własnych, po zawarciu porozu-
mienia z tą jednostką samorządu te-
rytorialnego, dla której prowadzenie 
danego typu szkoły jest zadaniem 
własnym. Zarząd Powiatu skierował 
sprawę do właściwej komisji i tylko 
nad tą opinią Rada głosuje. Dodam 
jeszcze jedną informację: z mate-
riału, który został przedstawiony na 
Komisji Edukacji, wynika, że głów-
ną przesłanką utworzenia liceum by-
ło zatrzymanie absolwentów gimna-
zjum Nr 1 w nowo tworzonej szko-
le. Okazało się jednak, że z obecne-
go rocznika ze 128 absolwentów aż 
90 trafi ło nie do liceum a do zespołu 
szkół zawodowych,  natomiast do li-
ceum - 9 osób. Mamy dwie uchwa-
ły rad pedagogicznych – Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach, które negatywnie opi-
niują pomysł gminy. W czasach, kie-
dy my tworzyliśmy gimnazjum, nie 
była wymagana żadna zgoda innego 
samorządu. Gmina równie dobrze 8 
lat temu mogła założyć liceum i wte-
dy powiat też nie miałby nic do po-
wiedzenia. Takie były ówczesne wa-
runki. Z początkiem roku 2000 prze-
pisy się zmieniły. Zawężono kompe-
tencje i teraz jeśli ktoś chce zrobić 
coś co nie należy do jego zadań mu-
si uzyskać zgodę. Tamte czasy by-
ły czasem wyżu, nadmiaru dzieci 
w szkołach, dziś mamy niż demo-
grafi czny. Stworzyliśmy ofertę edu-
kacyjną, która do tej pory w ofer-
cie gmin się nie pojawiła. Nie praw-
dą jest, że nie kształcimy w systemie 
modułowym przedmiotów ścisłych. 
Tak samo jak język niemiecki czy 
angielski, tak samo młodzież może 
wybierać dodatkowe kształcenie ma-
tematyki, fi zyki, chemii czy biologi. 
Byłem na spotkaniu z panią Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej i propo-
nowałem, by spotkały się dwie ko-
misje oświaty: gminna i powiatowa. 
Niestety, nie doszło do tego i pro-
jekt uchwały został wniesiony na se-
sję. Utworzyła się bardzo negatyw-
na atmosfera pomiędzy środowiska-
mi nauczycielskimi powiatu i gmi-
ny. Powiat Strzelecki nie prowadzi 
tylko jednego liceum, ale kształce-
nie ponadgimnazjalne w strukturze 
sieci, przyjętej przez Radę Powiatu 
kilka lat wstecz.  Liceum strzeleckie 
oferuje odpowiednią jakość kształ-
cenia: próbną maturę z matematyki 

oblał tylko jeden uczeń. Prawdą jest, 
że co roku odpływa nam kilkunastu 
uczniów na zewnątrz, nie tylko, jak 
mówi Gmina, do liceów opolskich, 
gdzie jest wyższy poziom, ale rów-
nież do liceów budowlanych, żeglu-
gi śródlądowej, chemicznych, leśni-
czych, których nie mamy. Ostatecz-
nie wicestarosta w imieniu Zarzą-
du wniósł o przegłosowanie opinii 
przygotowanej przez Komisję Edu-
kacji. 

Radny Stanisław Krawiec popro-
sił o przybliżenie szczegółów zwią-
zanych z próbą zorganizowania spo-
tkania dwóch komisji oświatowych, 
natomiast radny Jan Bogusz wnio-
skował, by Rada Powiatu  na tej se-
sji nie poddawała pod głosowanie 
opinii Komisji Edukacji, tylko by 
na kolejne spotkanie Rady zaprosić 
przedstawiciela GZOiW lub burmi-
strza Strzelec. 

W odpowiedzi starosta Józef 
Swaczyna stwierdził, że dobrą wo-
lą kieruje się Powiat, a nie Gmina. 
Dziś doszło do sytuacji, że samorzą-
dy, które od lat się wspierają, dysku-
tują przez prasę. Czy ten, który ma 
wydać zgodę, ma się dowiadywać 
z gazety o pomysłach dotyczących 
edukacji ponadgimnazjalnej, kiedy 
odległość pomiędzy oboma urzęda-
mi wynosi 500m?! 

Jan Bogusz pytał, czy staro-
sta miał kompetencje do skierowa-
nia pisma do Komisji Edukacji, jeśli 
sam go nie rozpatrywał. Odpowiedzi 
udzielił wicestarosta Waldemar Ga-
ida: oczywiście, dziś głosujemy nie 
nad uchwałą, a nad przyjęciem opi-
nii o złożonej propozycji przez Bur-
mistrza Strzelec Opolskich. Jeże-
li Rada Powiatu przyjmie przedsta-
wioną  opinię, starosta przekaże ją 
burmistrzowi oraz załączy materia-
ły z uzasadnieniem. 

Po dyskusji Przewodniczący Ra-
dy Powiatu poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Bogusza, by decy-
zję przesunąć w czasie, ten jednak 
został odrzucony – za 1, przeciw 15, 
wstrzymujących się 3.

Następnie Przewodniczący popro-
sił o przegłosowanie opinii wypraco-
wanej przez Komisję Edukacji, któ-
ra została przyjęta 16 głosami przy 2 
wstrzymujących się i 1 przeciw. 

Po zakończonej dyskusji Prze-
wodniczący Henryk Bartoszek, a na-
stępnie starosta Józef Swaczyna zło-
żyli wszystkim obecnym życzenia 
zdrowia, sukcesów, pomyślności na 
nadchodzący rok. 

Kolejna Sesja Rady Powiatu od-
będzie się 27 stycznia o godzinie 
13.00. Tematem przewodnim bę-
dzie:
1. Sprawozdanie z działalności Ko-

misji Bezpieczeństwa i Porządku 
za 2009 r.

2. Przyjęcie planów pracy komisji 
problemowych na rok 2010.             

Z zimą wiąże się wiele obowiązków 
obciążających właścicieli nierucho-
mości. Nieodśnieżony chodnik lub 
dach może ich słono kosztować. Do 
właściciela domu należy też usuwa-
nie sopli oraz śniegu z dachu. 

Obowiązek utrzymania czysto-
ści i porządku, nie tylko zresztą na 
chodnikach, nakłada na właścicieli 
nieruchomości ustawa z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (tekst jedn. DzU 
z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.). 

Za właścicieli, na których cią-
ży obowiązek utrzymania czystości, 

Za kilka miesięcy kończy się ka-
dencja władz samorządów. Od 

przyszłego wydania naszego dwuty-
godnika w każdym numerze będzie-
cie Państwo mogli przeczytać opinie 
radnych Rady Powiatu na temat te-
go, co udało się zrobić w tej kaden-
cji; cały cykl zakończą wypowiedzi 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
Henryka Bartoszka i Starosty Strze-
leckiego Józefa Swaczyny.

Przypomnimy również burmi-
strzom i wójtom gmin naszego powia-
tu zadawane im przed 4 laty pytania. 

Również wszystkich Państwa za-

Odśnieżanie to obowiązek
uważa się nie tylko osoby bądź fi rmy, 
które legitymują się wyłącznym pra-
wem własności, ale także współwła-
ścicieli, użytkowników wieczystych, 
instytucje posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a tak-
że osoby, które w jakikolwiek sposób 
weszły w ich posiadanie, w tym tak-
że dzierżawców. 

Jeśli na nieruchomości znajduje 
się budynek z mieszkaniami będący-
mi odrębną własnością, obowiązek 
ten obciąża osoby, którym wspólno-
ta mieszkaniowa powierzyła zarząd, 
albo właścicieli lokali, jeżeli zarząd 
nie został wybrany.

Oceniamy kadencję
praszamy do dzielenia się swoimi 
opiniami na ten sam  temat, przy-
pominając, że zawsze autorzy li-
stów mogą zastrzec swoje nazwisko 
i imię do wiadomości redakcji, i nie 
można tych danych ujawnić nikomu, 
nie łamiąc prawa.

Czekamy na Państwa 
wypowiedzi pod adresem:
Redakcja dwutygodnika 

„Powiat Strzelecki”
ul. Jordanowska 2; 

47-100 Strzelce Opolskie
lub e-mail:

redakcja@powiatstrzelecki.pl
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