
Rozstrzygniêto konkurs organi-
zowany przez Urz¹d Marsza³kowski
�Piêkna Wie� Opolska 2009�, które-
go g³ówn¹ rol¹ jest wy³anianie i pro-
mowanie najlepszych wzorców dzia-
³ania spo³eczno�ci lokalnych.

Wyniki konkursu og³oszono w

Grodzisko wyró¿nione
czasie do¿ynek wojewódzkich w Bie-
rawie. So³ectwo Grodzisko otrzyma-
³o wyró¿nienie w kategorii  �Najlep-
szy start w odnowie wsi� i nagrodê w
wysoko�ci 2500 z³. Uroczyste wrê-
czenie nagród laureatom konkursu na-

23 wrze�nia odby³a siê XXXIX
sesja Rady Miejskiej. Sesja, w zwi¹z-
ku z remontem trwaj¹cym w ratuszu,
odbywa³a siê w pa³acu w B³otnicy
Strzeleckiej.

Radni go�cili na sesji zawodnicz-
kê Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go �Siódemka� w Strzelcach Opol-
skich Katarzynê Namy�lak, która wy-
walczy³a br¹zowy medal w kadetkach
do 50 kg i pi¹te miejsce w juniorkach
do 50 kg. na Mistrzostwach Europy
w Sumo w Lozannie. Kasi towarzy-
szy³ trener Waldemar Sobczyk. Bur-
mistrz Tadeusz Goc, Przewodnicz¹-
ca RM Teresa Smoleñ oraz radni gra-
tulowali Kasi i jej trenerowi znakomi-
tych wyników.

Radni podczas obrad podjêli
uchwa³y w sprawach:
- zmiany uchwa³y Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich Nr XXX/255/
08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu gminy na
2009 r. Zmiana ma na celu zabezpie-
czenie �rodków na prace konserwa-
cyjne rowów melioracyjnych; zwiêk-
szenie planu wydatków na zadanie
�Zakup lekkiego samochodu po¿arni-
czego dla OSP w Kalinowicach z do-
finansowanie Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku OSP RP� oraz na kontynu-
acjê zadania �Rozbudowa gara¿y OSP
Grodzisko�; zwiêkszenie wydatków
na dotacjê dla SOK z tytu³u wzrostu
kosztów energii i utrzymania przej-
mowanego nowo oddanego obiektu
�Palikowni� oraz z tytu³u pozyska-
nia �rodków z dzier¿aw w czasie Dni
Ziemi Strzeleckiej na pokrycie kosz-
tów imprez zwi¹zanych z ich reali-
zacj¹. Zmniejszenie planu wydatków
na remont ul. Moniuszki, realizacja
zadania przypadnie na 2010 r.
- Przeprowadzenia wyboru so³ty-
sa w so³ectwie Rozmierz. Koniecz-
no�æ podjêcia uchwa³y w sprawie
przeprowadzenia wyboru so³tysa za-
sz³a w zwi¹zku ze �mierci¹ dotych-
czasowego so³tysa Stefana Witonia.
- Ustalenia nazwy �Sosnowa� dla
drogi wewnêtrznej po³o¿onej w Su-
chej. Ustalenie nazwy jest niezbêdne
dla nadania numeru porz¹dkowego dla
nowowybudowanego budynku miesz-
kalnego.

Sesja
Rady Miejskiej

- Ustalenia nazwy �Krótka� dla
drogi wewnêtrznej po³o¿onej w
Szczepanku. Ustalenie nazwy, po-
dobnie jak w przypadku poprzed-
niej uchwa³y, jest niezbêdne dla nada-
nia numeru porz¹dkowego dla nowo-
wybudowanego budynku mieszkal-
nego.
- Zmiany uchwa³y Nr XXXVII/
321/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w
sprawie okre�lenia zasad zbywania,
obci¹¿ania, wydzier¿awiania i wy-
najmowania na czas oznaczony d³u¿-
szy ni¿ 3 lata oraz na czas nieozna-
czony nieruchomo�ci bêd¹cych w³a-
sno�ci¹ Gminy Strzelce Opolskie nie
stanowi¹cych mieszkaniowego zaso-
bu gminy. Zmiana jest konieczna,
gdy¿ Wojewoda Opolski w trybie
nadzoru prawnego zakwestionowa³
niektóre zapisy uchwa³y Nr
XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca
2009r.
- Zmiany uchwa³y Nr XXXVII/
320/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w
sprawie okre�lenia zasad sprzeda¿y
lokali u¿ytkowych. Zmiana jest ko-
nieczna, gdy¿ Wojewoda Opolski w
trybie nadzoru prawnego zakwestio-
nowa³ zgodno�æ z prawem niektó-
rych zapisów uchwa³y Nr XXXVII/
320/09 z dnia 24 czerwca 2009r.
- Zmiany uchwa³y Nr XXXVII/319/
09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w spra-
wie upowa¿nienia dyrektora
GZMK w Strzelcach Opolskich do
za³atwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Zmiana jest konieczna, gdy¿ Woje-
woda Opolski w trybie nadzoru
prawnego zakwestionowa³ zgodno�æ
z prawem zapisu paragrafu 3 uchwa-
³y Nr XXXVII/319/09 z dnia 24
czerwca 2009r.
- Wyra¿enia zgody na rozwi¹za-
nie Stowarzyszenia Samorz¹dowe-
go A4 z siedzib¹ w Opolu. Na VIII
Walnym Zgromadzeniu Stowarzy-
szenia cz³onkowie Zwyczajni jedno-
g³o�nie stwierdzili, ¿e zrealizowano
najwa¿niejsze
- Zmiany uchwa³y Nr XLVII/413/
06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w spra-
wie szczegó³owych zasad i trybu
umarzania, odraczania i rozk³adania

W dniu 29 wrze�nia, podsumo-
wano ranking najbardziej usportowio-
nych szkó³ Gminy Strzelce Opolskie
w sezonie 2008/2009. W punktacji
brano pod uwagê wyniki, jakie szko-

Ranking szkó³ podstawowych:
Miejsce I - PSP Nr 7 Strzelce Op.
Miejsce II - PSP Nr 1 Strzelce Op.
Miejsce III - PSP Sucha
Miejsce IV - PSP Kad³ub
Miejsce V - PSP Nr 2 Strzelce Op.
Miejsce VI - PSP NR 4 Strzelce Op.
Miejsce VII - PSP Rozmierka
Miejsce VIII - PSP Szymiszów
Miejsce IX - PSP Dziewkowice
Miejsce X - PSP B³otnica Strz.
Miejsce XI - PSP Kalinowice

Ranking gimnazjów:
Miejsce I � PG Szymiszów
Miejsce II � PG Nr 2 Strzelce Op.
Miejsce III � PG z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi
Miejsce IV � PG Nr 1 Strzelce Op.
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Usportowione szko³y
³y osi¹ga³y w rywalizacji na szczeblu
gminnym.

Szko³y rywalizowa³y w biegach
prze³ajowych, pi³ce siatkowej dziew-
cz¹t i ch³opców, pi³ce no¿nej halowej,

pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców,
koszykówce dziewcz¹t i ch³opców,
pi³ce no¿nej, czwórboju dziewcz¹t i
ch³opców oraz lekkoatletyce.

st¹pi 17 pa�dziernika 2009 r. w Bry-
nicy (gm. £ubniany), która zajê³a
pierwsze miejsce w kategorii �Naj-
piêkniejsza Wie��.

Przypominamy, ¿e w ubieg³ym
roku w konkursie triumfowa³ Kad³ub.
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Pa�dziernikowy Festyn Z³otego z Piank¹
Plac ̄ eromskiego 10-11 pa�dziernika 2009

Gwiazdy festynu: Andrzej Rybiñski i Pawe³ Nastula
szczegó³y na str.

dok. na str. II


