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POWIAT STR Z E LE C K I

XIV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

By³o gor¹co

Ostatnia sesja Rady Powiatu
Strzeleckiego, która odby³a siê 28
grudnia 2007 r. powiêcona by³a
wszystkim uchwaleniu bud¿etu Powiatu Strzeleckiego na 2008 rok.
Opinie komisji problemowych, w
tym Komisji Bud¿etu, która w sprawie analizy projektu bud¿etu i opinii
pozosta³ych komisji obradowa³a
dwukrotnie, by³y pozytywne. Równie¿ Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu pozytywnie zaopiniowa³a
przed³o¿ony przez Zarz¹d Powiatu
projekt.
Projektu bud¿etu przedstawionego radnym kszta³towa³ siê na poziomie:
- dochody - planowana kwota
47.213.860,00 z³,
- przychody - planowana kwota
5.315.661,00 z³,
- wydatki - planowana kwota
50.705.092,00 z³
- rozchody - planowana kwota
1.824.429,00 z³
Na 2008 rok zaplanowano deficyt na poziomie 3.491.232 z³, który
pokryty zostanie przychodami pochodz¹cymi z kredytu w kwocie
3.025.571 z³ oraz wolnych rodków
jako nadwy¿ki rodków pieniê¿nych
wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów
i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie
465.661 z³.
G³osy radnych w dyskusji nad
bud¿etem:
F. £upak (przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu):  Komisja Bud¿etu
Rady Powiatu po analizie projektu
bud¿etu na 2008 rok przed³o¿onego
przez Zarz¹d Powiatu i po rozpatrzeniu pozosta³ych uwag i wniosków
pozosta³ych komisji problemowych
rady, postanowi³a zaopiniowaæ pozytywnie przed³o¿ony projekt. Komisja stwierdza, ¿e projekt zosta³
opracowany zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych oraz
z uchwa³¹ rady z 26 wrzenia 2007
roku. W projekcie bud¿etu na 2008
rok zaplanowano deficyt na poziomie 3.491.232 z³. Zad³u¿enie powiatu siêga niespe³na 8 mln z³, co w stosunku do planowanych dochodów
stanowi 16,87 %. Wielkoæ zad³u¿enia mieci siê w granicach okrelonych
w ustawie o finansach publicznych.
Zaplanowana sp³ata rat kapita³owych
wraz z odsetkami stanowi 4,71 %
prognozowanych dochodów, spe³niony jest wiêc wymóg ustawy o finansach publicznych. Wracaj¹c do uwag
i wniosków komisji problemowych
komisja bud¿etowa stwierdza, ¿e
uwagi m.in. co do podwy¿ki p³ac pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych zosta³y uwzglêdnione
w projekcie. Mo¿e jest to wielkoæ
niezadowalaj¹ca kolegów radnych, ale
s¹ to mo¿liwoci realne. To samo do-

tyczy wydatków na kulturê, sport,
ochronê dziedzictwa narodowego,
które, jak zapewnia Zarz¹d, bêd¹ dodatkowo wspierane w miarê posiadanych rodków.
J. Bogusz: - Jestem radnym ju¿ drug¹
kadencjê, potrafiê odró¿niæ sprawy
wa¿ne i dokonywaæ w miarê w³aciwych wyborów. Dostrzegam potrzeby wszystkich mieszkañców powiatu, nie tylko Szymiszowa. Uwa¿am,
¿e sprawuj¹cy w³adzê powinni byæ
w stosunku do mieszkañców sprawiedliwi, wiarygodni i dzia³aæ dla dobra
ogó³u. Przy okrelonych rodkach
powinnimy realizowaæ zadania rozpoczête, a nie wprowadzaæ nowe.
Kieruj¹c siê tym, zwróci³em siê do
Zarz¹du Powiatu, jak równie¿ na
Komisji Bud¿etu z³o¿y³em wniosek
o dokonanie w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym zmian dotycz¹cych:
1. Kontynuacji przebudowy chodnika przy ul. Wolnoci. To g³ówna ulica w Szymiszowie, o du¿ym natê¿eniu ruchu, któr¹ poruszaj¹ siê nie tylko samochody
osobowe, ale i ciê¿arowe.
2. Wpisanie do planu budowy III
etapu chodnika przy ul. Ligonia
w Szymiszowie Osiedlu. Jest to
równie¿ g³ówna ulica o du¿ym
ruchu, udaj¹ siê tamtêdy pielgrzymi na Górê w. Anny, co jest dodatkowym powodem do tej inwestycji.
3. Wykrelenia z bud¿etu na 2008
rok zakupu samochodu dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Uwa¿am, ¿e s¹
bardziej nagl¹ce potrzeby w szpitalu, czy pracownicze w starostwie.
Komisja Bud¿etu odrzuci³a moje
wnioski uzasadniaj¹c, ¿e znajd¹ one
swoje miejsce przy okazji prac nad
bud¿etem 2008. W dniu 5 grudnia na
posiedzenie Komisji Bud¿etu postawi³em wniosek, wskazuj¹c ród³a jego
sfinansowania, nie znalaz³ on jednak
uznania w ocenie radnych, st¹d moje
wyst¹pienie.
J. Cielik:  Nie kwestionujê zasadniczo tego wniosku, ale trochê
dzia³amy niekonsekwentnie. Mamy
przerost inwestycji na drogach i chodnikach. Inne gminy jednak podejmuj¹
siê wspó³finansowania. Czy Gmina
Strzelce Opolskie dofinansuje to
przedsiêwziêcie?
J. Bogusz:  Nie mogê odpowiadaæ za gminê, ale przy I etapie by³o
wspó³finansowanie.
J. Swaczyna:  Mo¿na ³atwo
mówiæ: zabierzemy tutaj, da siê
pracownikom, mo¿emy zapytaæ: po
co pieni¹dze na odnowienie cian i korytarzy w starostwie (a to jeden z
najgorszych budynków w powiecie),
itd. Szanujê wszystkich, ale czasy
populizmu dawno minê³y. Musimy
mierzyæ si³y na zamiary.
K. Fabianowski:  Ta wymiana

zdañ dowodzi, ¿e brak dyskusji o zadaniach inwestycyjnych i uzasadnieniu wyboru obszarów inwestycyjnych, o czym mówi³em ju¿ na pocz¹tku roku 2007. Pan mówi o populizmie, ale nie mo¿e byæ autokracji.
Przyk³ad samochodu. Nie jestem
przeciwnikiem tego zakupu, ale nie
otrzyma³em ani jednego argumentu ku
temu. Wspomina³em o potrzebie sformalizowania wspó³dzia³ania i ubiegania siê o wspó³finansowanie inwestycji przez gminy. Wtedy nikt by nie
mia³ zarzutów. Jestem krytyczny
ogólnie wobec chodników. Odniosê siê
do bud¿etu na 2008 rok. Ogólny poziom kredytów to 5.315.000 z³. Je¿eli na koniec roku 2007 by³o oko³o
5,8 mln to na rok 2008 bêdzie 9,1 z³,
a na 2009 5,8 mln. Nie ma wiêc mo¿liwoci nie wziêcia kredytu w 2009
roku. Druga sprawa to wydatki maj¹tkowe, na które chcemy przeznaczyæ 4,7 mln. Tymi przychodami finansujemy wiêc równie¿ dzia³alnoæ
bie¿¹c¹. Nie jestem przeciwko kredytom, ale to jest sprawa wyboru.
Je¿eli siê zad³u¿amy w takim tempie
to moje w¹tpliwoci s¹ zasadne. Proszê wiêc o dyskusjê i rozumny wybór. Dziêkujê i bêdê przeciwko bud¿etowi.
J. Swaczyna:  Na etapie tworzenia bud¿etu wszystkie komisje
dyskutowa³y nad zadaniami do realizacji w roku 2008. W wiêkszoci
przedstawi³y w tej sprawie opinie, a
nie konkretne wnioski, ze wskazanymi ród³ami finansowania. Dyskusja
na temat zadañ jest potrzebna, ale na
etapie tworzenia bud¿etu. Uwa¿am,
¿e bud¿et na rok 2008 jest optymalny. Na Komisji Gospodarczej przedstawi³em inwestycje zwi¹zane z chodnikami - stanowi¹ 10% wszystkich
inwestycji drogowych. Czy s¹ to olbrzymie kwoty? Raczej nie. Robimy
chodnik w Gminie Jemielnica, ale tam
co roku idzie na ten cel dofinansowanie. Mo¿emy za 500.000 z³ zrobiæ
500 m drogi. Co do innych zadañ musz¹ siê zmieniæ formy finansowania, np. dróg, szpitala. Z tymi dylematami bêdziemy na pewno borykaæ
siê przez ca³y 2008 rok.
K. Fabianowski:  Na Komisji
Gospodarczej omówilimy dochody
i wydatki na 2008 rok oraz wskaniki s³u¿¹ce do projektowania bud¿etu.
Bezporednio zadañ nie omawialimy.
J. Cielik: - Mielimy mo¿liwoci wyboru. By³em zwolennikiem
g³êbszej analizy tych wszystkich wydatków przewidzianych na chodniki.
Kiedy otrzyma³em materia³ Zarz¹du
Powiatu, zmieni³em zdanie. Najwiêcej na chodniki idzie w Gminie Jemielnica i Ujazd, ale Jemielnica daje
na to 545.000 z³, a Ujazd 513.000 z³,
Gmina Strzelce przeznaczy³a za
245.000 z³. O czym mielimy dyskutowaæ? Z czego rezygnowaæ, a co

wprowadziæ. Dyskusja siê skoñczy³a na tym etapie. Wiele rzeczy w tym
bud¿ecie mo¿e nam siê nie podobaæ,
mnie siê te¿ nie podoba. Je¿eli Regionalna Izba Obrachunkowa nie
wnosi zastrze¿eñ, to w takim kszta³cie bud¿et ten mo¿e byæ przyjêty.
K. Fabianowski:  Chcia³em,
aby przeanalizowano pewne obszary wydatków na lata 2007-2009.
Uwa¿a³em i uwa¿am, ¿e nale¿a³o to
trochê pozmieniaæ.
J.Cielik:  Tylko niech Pan
powie jak to zmieniæ.
K. Fabianowski:  Mo¿e nale¿y trochê inaczej u³o¿yæ wspó³pracê
z Zarz¹dem przy opracowywaniu
katalogu zadañ. Istnieje argumentacja, dokumentacja i potrzeby. Uwa¿am, ¿e wybory raz pope³nione niekoniecznie musz¹ siê okazywaæ trafnymi, bez wzglêdu na up³yw czasu.
Niektórzy mówi¹ o Polsce w ten sposób, ¿e my otrzymuj¹c pomoc finansow¹ z UE zbudujemy sobie wiele
rzeczy, ale nie zbudujemy sobie przysz³oci.
W tym miejscu g³osowano nad
wnioskami radnego J. Bogusza dotycz¹cymi zadañ w Szymiszowie:
Pierwszy  dotycz¹cy przebudowy
chodnika przy ul. Wolnoci  zosta³
odrzucony (1 za, 13 przeciw, 5
wstrzyma³o siê. Identycznie g³osowanie przebiega³o nad wnioskiem
drugim - budowy III etapu chodnika
przy ul. Ligonia w Szymiszowie 
wniosek zosta³ odrzucony. Równie¿
trzeci  rodki na zakup samochodu
przeznaczyæ na wzrost p³ac w starostwie  zosta³ odrzucony (1 za, 14
przeciw, 4 wstrzyma³o siê).
Kolejnym punktem obrad by³o g³osowanie nad uchwaleniem przysz³orocznego bud¿etu Powiatu Strzeleckiego: przyjêto go 17 g³osami za i 2
przeciw.
Wa¿ny punktem sesji bu³o równie¿ przyjêcie planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok. Radni w poszczególnych miesi¹cach zajm¹ siê:
1. Styczeñ  sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku;
2. Luty  sprawozdanie powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
3. Marzec  Rynek pracy i migracje
mieszkañców powiatu;
4. Kwiecieñ  informacja Komendanta Powiatowego Policji oraz
ocena realizacji bud¿etu za 2007
rok;
5. Maj  informacja Powiatowego
Inspektora Sanitarnego;
6. Czerwiec  debata drogowa i rodki lokalnego transportu zbiorowego;
7. Lipiec  sytuacja w s³u¿bie zdrowia;
8. Wrzesieñ  debata owiatowa i
sprawozdanie z realizacji bud¿etu za I pó³rocze 2008 roku;
9. Padziernik  informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
rodowiska oraz ocena realizacji
Strategii Powiatu Strzeleckiego;
10. Listopad  Informacja Komen-

Wystawa prac wi¹tecznych
Zapraszamy!!!
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bibliotece Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz w Bibliotece w Kad³ubie mo¿na podziwiaæ wystawy prac
dekoracyjnych z drewna o tematyce wi¹tecznej. Zosta³y one wykonane przez
uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie na zajêciach technicznych, przysposobienia do pracy i kó³ku technicznym pod kierunkiem nauczycieli
szko³y.
Inicjatorem i koordynatorem wystaw jest Iwona Mielcarz, która od kilku lat
wspó³pracuje z tymi instytucjami, chc¹c w ten sposób popularyzowaæ twórczoæ
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie. Pragniemy w tym miejscu
podziêkowaæ dyrektorom w/w placówek za ¿yczliwoæ i mo¿liwoæ wystawiania
prac naszych uczniów.
Zapraszamy wszystkich serdecznie do ogl¹dania i podziwiania prac.

danta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
11. Grudzieñ  uchwalenie bud¿etu
i planu pracy rady na 2009 rok.
Kolejny punkt to zatwierdzenie
planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu, a nastêpny -zatwierdzenie Programu Wspó³pracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na terenie Ziemi Strzeleckiej. W ten sposób niektóre zadania
samorz¹du s³u¿¹ce poprawie jakoci
¿ycia jego mieszkañców scedowane
zostan¹ na organizacje pozarz¹dowe,
wy³onione w konkursach.
W dalszej czêci Rada Powiatu:
- podjê³a uchwa³ê w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XI/104/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 wrzenia 2007 roku w sprawie okrelenia
zadañ realizowanych przez Powiat
Strzelecki, na które przeznacza siê w
2007 roku rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXVIII/254/2001
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
19 grudnia 2001 roku w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych
w³asnoæ Powiatu Strzeleckiego oraz
ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owych zasad jego przyznawania i
wyp³acania w roku 2008;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracê oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
owiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i
nagród obowi¹zuj¹cego w roku bud¿etowym 2008;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowo  inwestycyjnym ZOZ w Strzelcach Opolskich;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Lenica w formie dotacji celowej na
przeprowadzenie remontu ogrodzenia przedszkola na Górze w. Anny;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasaj¹ z koñcem roku bud¿etowego 2007 oraz okrelenia ostatecznego
terminu ich realizacji w roku bud¿etowym 2008;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie zmian
w bud¿ecie.
Kolejna sesja odbêdzie siê 30
stycznia 2007 r., a jej tematem bêdzie
sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za 2007
rok oraz uchwalenie planów pracy
komisji problemowych Rady Powiatu.
W. Witoñ

