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29 kwietnia 2009 roku odby³a
siê XXIX sesja Rady Powiatu, po-
�wiêcona z³o¿y³ sprawozdaniu z re-
alizacji bud¿etu w 2008 roku, pod-
jêcie uchwa³y o absolutorium dla
Zarz¹du Powiatu. Kolejny tema-
tem by³o sprawozdanie Komen-
danta Powiatowego Policji o sta-
nie bezpieczeñstwa w powiecie.

Zanim radni przeszli do meryto-
rycznej tre�ci sesji, g³os zabra³ staro-
sta strzelecki Józef Swaczyna, który
poinformowa³ radnych, ¿e na wnio-
sek Powiatowego  Lekarza Wetery-
narii Starostwo Powiatowe ufundo-
wa³o pami¹tkowy grawerton dla dr.
Teodora Olszewskiego, lekarza we-
terynarii, w podziêce za ogromne za-
anga¿owanie i pomoc rolnikom po
tornadzie w gminie Strzelce Opolskie
i Ujazd.

W nastêpnym punkcie posiedze-
nia Rada Powiatu Strzeleckiego na
podstawie opinii Komisji Rewizyj-
nej oraz opinii Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przed³o¿onym przez Zarz¹d Powia-
tu sprawozdaniu z wykonania bud¿e-
tu udzieli³a absolutorium Zarz¹dowi
Powiatu za realizacjê bud¿etu w 2008
roku.

Starosta dziêkuj¹c za udzielenie
absolutorium za 2008 rok stwierdzi³:
- To  wspólny nasz sukces, bo
wszyscy radni z wielk¹ trosk¹ i za-
anga¿owaniem pracowali nad tym bu-
d¿etem. Do najwiêkszych osi¹gniêæ
zaliczam rozpoczêcie remontu DPS
w Strzelcach Opolskich, rozstrzy-
gniêcie sprawy rentgena w szpitalu,
sprawy o�wiatowe.

Radny Jan Cie�lik z³o¿y³ po-
dziêkowania w imieniu Komisji Edu-
kacji za nak³ady na edukacjê i o�wia-
tê, szczególne nale¿¹ siê wicestaro-
�cie Waldemarowi Gaidzie za pozy-
skiwanie dodatkowych �rodków,
dziêki którym mo¿liwa jest realiza-
cja wielu projektów � mówi³.

Sprawozdanie Komendanta Po-

Sesja Rady Powiatu
wiatowego Policji (które przedstawi³
w jego imieniu I Zastêpca podinsp.
Miros³aw Kutynia) o stanie bezpie-
czeñstwa w powiecie wzbudzi³o
wiêksz¹ dyskusjê radnych, ni¿ udzie-
lenie absolutorium. I to mimo ¿e w
roku 2008 w porównaniu z 2007 na
terenie ca³ego powiatu stwierdzono
mniej przestêpstw: kryminalnych
801 (955 - w 2007); drogowych �
503 (rok wcze�niej 556); zatrzyma-
no te¿ mniej nietrze�wych kierow-
ców � 468 (512 w 2007). Wzros³a
jedynie ilo�æ wszczêtych postêpo-
wañ w sprawach gospodarczych o
12 w stosunku do roku poprzednie-
go, kiedy wszczêto ich 60. Spad³a
równie¿ przestêpczo�æ w�ród nielet-
nich: ze 148 czynów karalnych w
2007 do 63 w 2008 roku.

Radny Ryszard Nocoñ, Prze-
wodnicz¹cy Komisji Bezpieczeñ-
stwa, zauwa¿y³ zbyt ma³¹ reakcjê
s³u¿b policji na wulgarne zachowa-
nie m³odzie¿y na przystankach au-
tobusowych i ulicach. Pyta³ równie¿
o potencjalne ograniczenia w zwi¹z-
ku z zmniejszeniem �rodków finan-
sowych na dzia³ania policji.

Radny Jan Zubek stwierdzi³, ¿e
wieloletnie dzia³ania policji bardzo
pozytywnie przenios³y siê na ¿ycie:
czujemy siê na naszym terenie bez-
piecznie. W ci¹gu ostatnich lat bar-
dzo dobrze pracuj¹ dzielnicowi, na
przyk³ad w Rozmierce, Rozmierzy i
Suchej. Chcê was równie¿ pochwaliæ
za �wietn¹ akcj¹ z kibicami na par-
kingu w Suchej. By³a to �wietna re-
klama policji. Zdajê sobie sprawê �
mówi³ dalej - ¿e mamy na naszym
terenie autostradê, ale dociera do mnie
wiele g³osów z ma³ych miejscowo-
�ci, ¿e ludzi czuj¹ siê zagro¿eni np.
piratami drogowymi i u¿ytkownika-
mi quadów w lasach.

Radny Krzysztof Fabianowski
zwróci³ uwagê na wyczyny motoro-
werzystów, zw³aszcza grupy poru-
szaj¹ce siê z ogromn¹ prêdko�ci¹, bez

¿adnych zasad, na zacisznych ulicach
miasta i gminy.   Nie wiem � konty-
nuowa³ - jak przestrzegane jest rów-
nie¿ spe³nienie wymogów certyfika-
tów sprzêtu � w zakresie prêdko�ci i
ha³asu. Sprawa jest trudna, ale my-
�lê, ¿e bardziej zdecydowane dzia³a-
nia s³u¿b drogowych by³yby dyscy-
plinuj¹ce. Zatrzymanie, sprawdzenie
dokumentów, rozmowa mo¿e du¿o
zdzia³aæ � podsumowa³.

Starosta Józef Swaczyna z ko-
lei zwróci³ uwagê na wy�cigi organi-
zowane  na drodze surowcowej po
by³ej cementowni i na podstrefie w
Uje�dzie: ten proceder trwa ju¿ za
d³ugo i trzeba do m³odzie¿y dotrzeæ,
aby nie dosz³o do nieszczê�cia�.

Zastêpca Komendanta Powiato-
wego podinsp. Miros³aw Kutynia
odnosz¹c siê do zadanych pytañ,
stwierdzi³, ¿e problem quadów jest
znany policji, jest czasami k³opot  z
zatrzymaniem tych osób, ale pora-
dzimy sobie z tym mimo wszystko.
W odniesieniu do pytania o ograni-
czenia finansowe maj¹ce wp³yw na
ilo�æ patroli drogowych odpowie-
dzia³, ¿e nie ma takiej sytuacji w na-
szej jednostce: jeste�my wrêcz w
komfortowej sytuacji, gdy¿ nasze
samochody mo¿emy tankowaæ  w
ramach specjalnego programu i nie
musimy siê martwiæ. Dopowiedzia³
te¿, ¿e sprawy naruszeñ zwi¹zane z
wulgarnym jêzykiem m³odzie¿y, ru-
chem motorowerów czy samocho-
dów s¹ uwzglêdniane w codziennej
pracy policji, ale zwróci siê na to jesz-
cze wiêksz¹ uwagê. Komendant z³o-
¿y³ równie¿ podziêkowania dla sa-
morz¹dów za wsparcie strzeleckiej
policji, bez czego nie byliby�my w
stanie wystawiaæ takiej ilo�ci patroli
ni¿ obecnie. W tym roku równie¿
podpiszemy umowy z poszczegól-
nymi gminami. Jeszcze raz wiêc dziê-
kujê za wsparcie i liczymy na dalsz¹
wspó³pracê.

W dalszej czê�ci obrad radni pod-

jêli uchwa³y w sprawie:
- przyjêcia sprawozdania roczne-
go za rok 2008 z wykonania planu
finansowego SP ZOZ w Strzelcach
Op., dla którego organem za³o¿yciel-
skim jest Powiat Strzelecki,
- przyjêcia Powiatowego Progra-
mu Wspierania Edukacji Uzdolnio-
nych Dzieci i M³odzie¿y z terenu Po-
wiatu Strzeleckiego,
- wysoko�ci stawek op³at za zajê-
cie pasa drogowego
- udzielenia z bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej
gminie Kamieñ Pomorski w wyso-
ko�ci 5.000 z³.
- zmiany  bud¿etu powiatu na rok
2009,
- przyjêcia do realizacji projektu
pn. �18+ Nowe szanse i mo¿liwo-
�ci� w ramach Priorytetu VII, Dzia-
³ania 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji w Poddzia³aniu
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
wspó³finansowanego ze �rodków z
Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go.

W sprawach bie¿¹cych radny Jan
Cie�lik Przewodnicz¹cy Komisji
Edukacji  zwróci³ siê do wszystkich
dyrektórów szkó³ i placówek o�wia-
towych o zachêcenie nauczycieli do
udzialu w konkursie na opis do�wiad-
czeñ w zakresie pracy wychowaw-
czej, zainicjowanego przez Powiat
Strzelecki.

Radny Krzysztof Fabianowski
na marcowej sesji poprosi³ Starostê
o przygotowanie materia³ów o dzia-
³aniach powiatu zwi¹zanych z inwe-
stycj¹ �otaczarnia� na Nowej Wsi. -
Informacjê otrzyma³em � powiedzia³.
- Na dzi� nie mam ¿adnych uwag i
wydaje siê, ¿e dzia³ania s¹ zgodne z
prawem, natomiast dziwi mnie
dzia³anie samorz¹du gminnego.

Z kolei radna Barbara Ksionsko

pyta³a dyrektora PCPR Bernarda
Klytê dlaczego wszystkie wnioski
mieszkañców wiosek o dofinansowa-
nie turnusów rehabilitacyjnych zosta-
³y negatywnie rozpatrzone, w prze-
ciwieñstweie do wniosków z miasta?
Na 150 wniosków z gminy Le�nica
nie by³o ani jednego dofinansowania.
Niezale¿nie, czy mia³ dostaæ dofinan-
sowanie po raz pierwszy, czy by³a to
pierwsza czy te¿ druga grupa. Kto�
powinien dostaæ! Je¿eli twierdzice, ¿e
�rodki s¹ przydzielane co dwa lata, to
dlaczego o tym nie informujecie tych
osób?

Bernard Klyta Dyrektor PCPR
odpowiedzia³, ¿e je¿eli chodzi o Pañ-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych i turnusy reha-
bilitacyjne to zmianie ulegla kwota na
minus: w zesz³ym roku na turnusy
by³o 220.000 z³, a w tym roku 95.000
z³. Stosowna uchwa³a  Rady Powiatu
zosta³a przyjêta w marcu, na podsta-
wie której wydano zarz¹dzenie Za-
rz¹du w zakresie udzielania dofinan-
sowania do turnusów. Ten zakres do-
tyczy³  stopni niepe³nosprawno�ci
oraz kwoty.  Wysoko�æ dofinansowa-
nia jest uzale¿niona od stopnia nie-
pe³nosprawno�ci. W zwi¹zku z tym,
¿e mo¿liwo�ci finansowe s¹ ma³e, a
ilo�c wniosków osób ze znacznym
stopniem niepe³nosprawno�ci by³a
bardzo du¿a, wiêc tylko te osoby
mog³y otrzymaæ dofinansowanie. Nie
starczy³o �rodków dla innych. Na
pulê �rodków nie mamy wp³ywu �
podsumowa³ dyrektor PCPR.

Nastêpna sesja  Rady Powiatu od-
bêdzie siê 27 maja 2009 roku o godz.
13.00, a jej tematem  bêdzie
Informacja Pañstwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego dotycz¹ca
stanu sanitarnego powiatu ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem zadañ wyni-
kaj¹cych z realizacji �Powiatowego
programu zapobiegania przestêpczo-
�ci oraz ochrony bezpieczeñstwa
obywateli i porz¹dku publicznego�.

gostyczny) i aparat do znieczulania.
W og³oszonym przez nas przetargu
uczestniczy³o czterech dostawców �
po dwóch na dostawê obu urz¹dzeñ.
Procedura przetargowa zosta³a roz-
strzygniêta i nowy sprzêt powinien
pojawiæ siê w szpitalu na pocz¹tku
czerwca. To konieczny warunek, by
do koñca tego samego miesi¹ca otrzy-
maæ dofinansowanie w wysoko�ci
75-procent (pozosta³¹ czê�æ kosztów
musi pokryæ szpital).
- Nowy aparat usg przeznaczony
dla Pracowni Diagnostycznej, bêdzie
trzecim z kolei w strzeleckim szpi-
talu: kardiologia ma w³asny, a na gi-
nekologiê trafi ten nieco ju¿ wys³u-
¿ony, bo pochodz¹cy z 2003 roku,
który dotychczas u¿ywany by³ za-
równo do diagnostyki ogólnej, jak i
w ginekologii. Na bloku operacyjnym
nowy aparat do znieczuleñ te¿ sta-
nowi³ ju¿ piln¹ potrzebê: trzeba za-
st¹piæ mocno wyeksploatowany.
Te 300 tysiêcy z³otych, choæ stano-
wi¹ znacz¹cy zastrzyk dla naszego
szpitala, nie s¹ jedynym oczekiwa-
nym w tym roku zewnêtrznym �ró-
d³em �rodków. I trzeba wierzyæ, ¿e
wszystkie plany uda siê zrealizowaæ
zgodnie z zamierzeniami.

O sk³adaniu wniosków na dofi-
nansowanie projektów zwi¹zanych

300 tysiêcy dla szpitala

z termomodernizacj¹ placówek s³u¿-
by zdrowia mówi³o siê ju¿ od do�æ
dawna; ostatnio pod koniec ubieg³e-
go roku.
- Mamy nadziejê � mówi dyrektor
Czempiel � ¿e nabór, zgodnie z  obec-
nymi zapowiedziami, rzeczywi�cie
ruszy w czerwcu. Je�li tylko zosta-
nie og³oszony � natychmiast sk³ada-
my wniosek, bo planujemy wymianê
dachu, okien i kot³a w szpitalnej ko-
t³owni. Koszt tego zadania wynosi
ok. 2 mln z³otych. Jeszcze wiêksze
wydatki wi¹zaæ siê bêd¹ z kolejn¹
inwestycj¹ � rozbudow¹ szpitalnego
oddzia³u ratunkowego. Tu trzeba siê
liczyæ z kosztem ok. 4 mln z³otych.
Z³o¿ony przez strzelecki szpital po-
wiatowy wniosek o dofinansowanie
tego zadania przeszed³ ju¿ pozytyw-
nie przez ocenê formaln¹; kolejny
etap stanowi ocena merytoryczna. Na
ostateczny werdykt ZOZ czeka z
niecierpliwo�ci¹, bo stawka jest nie-
bagatelna � przebudowa SOR jest
konieczno�ci¹, zgodnie z wymogami
unijnymi. �rodki na ten cel, je�li sy-
tuacja rozwijaæ siê bêdzie pomy�lnie
dla szpitala, pochodziæ bêd¹, inaczej
jak w przytoczonych wy¿ej zada-
niach, nie z puli przyznanej woje-
wództwu opolskiemu, a ze �rodków
ogólnokrajowych.
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Pierwszy Orlik
w Zawadzkiem

Pierwszy w Zawadzkiem, a ko-
lejny w powiecie strzeleckim, �OR-
LIK� zosta³ oddany do u¿ytku 4 maja.
Na ten kompleks boisk, na którym
bêdzie mo¿na pograæ w pi³kê no¿na,
siatkówkê i koszykówkê, wraz z pe³-
nym zapleczem socjalnym mieszkañ-
cy gminy czekali od lipca ub. roku,
czyli od momentu rozpoczêcia inwe-
stycji. I wreszcie jest! A dziêki o�wie-
tleniu mo¿na korzystaæ z niego do
pó�nego wieczora.

Jest siê z czego cieszyæ, bo ju¿ w
tej chwili, jak powiedzia³ burmistrz
Mariusz Stachowski, bêdzie to do-
skona³e uzupe³nienie bazy sportowej
Zawadzkiego, a przecie¿ w nieodle-
g³ej przysz³o�ci ma w tym mie�cie
powstaæ kolejny ORLIK � jako in-
westycja Powiatu Strzeleckiego.

Zgodnie z za³o¿eniami rz¹dowe-
go programu, 333 tysi¹ce z³otych
gmina otrzyma³a z funduszy mini-
sterstwa sportu, tak¹ sam¹ kwotê
przekaza³ na inwestycjê marsza³ek
województwa opolskiego. Koszt
wybudowania kompleksu boisk wy-
nosi niemal 1,4 miliona z³otych.

Od rana do godz. 15.00 boiska
otwarte s¹ dla uczniów szko³y. Pó�-
niej, do godziny 19.00 korzystaæ
mo¿e z niego m³odzie¿ graj¹ca w klu-
bach sportowych. Od 19.00 do 22.00
otwarty jest dla wszystkich miesz-
kañców gminy. Animator kultury,
którego zamierzaj¹ zatrudniæ tu w³a-
dze gminy, bêdzie siê opiekowa³ ko-
rzystaj¹cymi z ORLIKA dzieæmi i
m³odzie¿¹ oraz sprawowa³ nadzór
nad obiektem.

W miniony weekend w Strzelcach
go�ci³y dru¿yny koszykówki z
miast partnerskich na Litwie i w
Czechach oraz z Wroc³awia i Kê-
dzierzyna-Ko�la. Zespo³y wziê³y
udzia³ w Turnieju Koszykówki
M³odzików �Wspólna Europa� or-
ganizowanym przez Miêdzyszkol-
ny Klub Sportowy.

Turniej Koszykówki by³ czê�ci¹ trzy-
dniowej wymiany m³odzie¿y miast
partnerskich z Litwy i Czech w Strzel-
cach Opolskich.

Wyniki Turnieju Koszykówki M³o-
dzików �Wspólna Europa�
I miejsce Druskienniki
II miejsce BVK Holice
III miejsce MMKS

Kêdzierzyn-Ko�le
IV miejsce WKS ��l¹sk� Wroc³aw
V miejsce MKS Strzelce Op.

Organizacja Turnieju by³a wspó³-
finansowana ze �rodków finansowych
bud¿etu Gminy Strzelce Opolskie
przeznaczonych na realizacjê zadania
publicznego z zakresu sportu: �Pro-
pagowaniu koszykówki poprzez
szkolenia i udzia³ w rozgrywkach li-
gowych dzieci, m³odzie¿y lub doro-
s³ych oraz organizowanie imprez spor-
towo-rekreacyjnych na terenie Gmi-
ny Strzelce Opolskie w tej dziedzi-
nie.�

MIÊDZYNARODOWY
TURNIEJ

KOSZYKÓWKI


