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Subwencja o�wiatowa dla Powia-
tu Strzeleckiego na rok 2008 wynosi
20,75 mln z³. Dla 10 placówek o�wia-
towych Powiat Strzelecki jest orga-
nem prowadz¹cym. S¹ to: ZSZ nr 1
w Strzelcach Op., LO w Zawadzkiem,
ZSO w Strzelcach Op., ZSZ w Za-
wadzkiem, ZSS przy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem, ZSS w
Strzelcach Opolskich, ZSS przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³u-
bie, Specjalny O�rodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Le�nicy, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w
Strzelcach Op. oraz Szkolne Schro-
nisko M³odzie¿owe w Górze �w.
Anny.

W szko³ach powiatu uczy siê w
tym roku 2971 uczniów, przy czym
zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ich ilo�æ zmniej-
sza siê od kilku lat. Najwiêksza z na-
szych szkó³ to ZSZ nr 1 w Strzel-
cach Opolskich � 1396 uczniów, naj-
mniejsza - ZSS przy DPS w Zawadz-
kiem: 41 uczniów.

W�ród kadry pedagogicznej 34%
stanowi¹ nauczyciele dyplomowani,
29% - mianowani, 26% - kontrakto-
wi i sta¿y�ci � 7%. �rednia ilo�æ go-
dzin przypadaj¹ca w naszych szko-
³ach na 1 nauczyciela pracuj¹cego na
pe³nym � 21, natomiast dla nauczy-
cieli zatrudnionych na niepe³nym eta-
cie wynosi ona 8,5 godziny. Wyso-
ko�æ wydatków osobowych w prze-
liczeniu na 1 ucznia wynosi �rednio
w powiecie 5.460,69 z³ (najwiêksze
s¹ oczywi�cie, z racji specyfiki, w
szko³ach specjalnych); koszty oso-
bowe maj¹ te¿ nawiêkszy udzia³ w
ca³o�ci wydatków w ka¿dej z placó-
wek o�wiatowych.

Przygotowany na sesjê materia³
zawiera³ równie¿ dane o wynikach
egzaminów gimnazjalnych i matural-
nych w naszym powiecie. Poniewa¿
jednak pisali�my o tym szeroko � dzi�
przypomnijmy tylko, ¿e tzw. zda-
walno�æ - 81,5% uczniów, którzy
zdali maturê -  plasuje nasz powiat w
czo³ówce regionu i wysoko w ran-
kingach krajowych; �wietnie wypa-
d³y u nas równie¿ egzaminy gimna-
zjalne: uczniowie PG w strzeleckim
ZSO uzyskali �redni¹ 77,9 podczas
gdy �rednia krajowa wynios³a 57,9.

***

Radny Jan Cie�lik, zabieraj¹cy
g³os jako pierwszy, nawi¹za³ do po-
przedniej debaty o�wiatowej: - Od
roku ubieg³ego debatê o�wiatow¹ po-
szerzyli�my o tematykê wycho-
wawcz¹, a sprawa jest o tyle  wa¿na,
¿e zreformowana szko³a ma byæ
szko³¹ lepiej wychowuj¹c¹. Taki by³
m.in. g³ówny cel reformy. Dlatego
uwa¿am, ¿e nie mo¿emy w tej dys-
kusji pomin¹æ drugiego problemu �
pracy wychowawczej w szko³ach
prowadzonych przez powiat. Wszy-
scy dyrektorzy szkó³ po ubieg³orocz-
nej debacie otrzymali materia³ z prze-
prowadzonych przez Komisjê Edu-
kacji badañ nad sytuacj¹ wycho-
wawcz¹ w naszych szko³ach. Rady
Pedagogiczne mia³y siê nad tym ma-
teria³em  zastanowiæ. Z powodze-

niem mo¿na go by³o wykorzystaæ np.
do opracowania planu naprawczego
w danym obszarze w szkole, do we-
wn¹trzszkolnego doskonalenia w
Radzie Pedagogicznej, które ma po-
legaæ na tym, ¿e mamy siê uczyæ co
zrobiæ, aby s³ab¹ stronê dzia³alno�ci
zlikwidowaæ lub nie dopu�ciæ do po-
jawiania siê pewnych problemów. W
dalszej dyskusji o tym mówi³ dyrek-
tor zawadczañskiego LO Ryszard
Pagacz.

Radny Krzysztof Fabianowski
zwróci³ uwagê, ¿e nabór do ZSO w
porównaniu do roku ubieg³ego w gim-
nazjum jest o 24 osoby mniejszy.
Czy wynika to z pojemno�ci szko-
³y? - pyta³. - Rozumiem, ¿e pojem-
no�æ tej szko³y decyduje o naborze.
W dalszej czê�ci dyskusji mówi³ z
kolei, ¿e w ogromnej czê�ci o jako�ci
efektów uzyskiwanych w szko³ach
ponadgimnazjalnych decyduje absol-
went gimnazjów. I patrz¹c na wyniki
wszystkich szkó³ w powiecie mo¿na
stwierdziæ, ¿e nie jest to tylko kwe-
stia materii, ale równie¿ sprawa kadr,
nauczania w szkole.
- Chcia³em podziêkowaæ � mówi³
dalej - dyrektorowi Lepiorzowi za go-
�cinê Komisji Rewizyjnej, która za-
pozna³a siê ze stanem obiektów ZSZ
w Zawadzkiem. Te czasy, kiedy dy-
rektor martwi³ siê sk¹d wzi¹æ na tonê
wêgla czy rolkê papieru chyba mi-
jaj¹, ale potrzeb dalej jest bardzo
du¿o. Sk³adam wiêc serdeczne gratu-
lacje dla dyrektorów, gdy¿ wynik jest
znakomity.

Radny J.Cie�lik zwróci³ uwagê
na udzia³ wydatków osobowych w
subwencji o�wiatowej. W o�wiacie
zachodniej zamykaj¹ siê one w grani-
cach 55-60% subwencji, a pozosta³a
kwota to  pieni¹dze na rozwój bazy,
u nas natomiast to ponad 80% i to
jest nasz problem. Warto wiêc zwró-
ciæ na to uwagê.

Z kolei naczelnik Wydzia³u
O�wiaty Andrzej Piontek przypo-
mnia³, ¿e wydatki osobowe realizo-
wane w naszych szko³ach s¹ obliga-
toryjne. - Ze wzglêdu na kszta³t ustaw
i rozporz¹dzeñ jeste�my zobowi¹za-
ni przekazaæ nauczycielom w formie
wynagrodzeñ takie kwoty a nie inne.
Dodatki na jakie wp³yw ma powiat
w wynagrodzeniach nie zmieni¹ ogól-
nej sytuacji w tym zakresie. �rednio
wydatki nasze to 82,7 %, dodatki to
tylko czê�æ, niewielka czê�æ do pen-
sji zasadniczej, któr¹ kreuje minister.
Dzi� pojawi³ siê nowy projekt no-
welizacji Karty Nauczyciela, w któ-
rej zak³adany jest wzrost pensum
nauczycieli. Je¿eli to stanie siê fak-
tem to nauczyciele bêd¹ pracowali
wiêcej o 20 % przy tej samej pensji.
Uzyskamy wiêc w bud¿ecie pañstwa
20% oszczêdno�ci. Podwy¿ki s¹ za�
proponowane w wysoko�ci 5%. Ten
projekt przewiduje wiêc zwiêksze-
nie etatu i zmniejszenie wynagrodze-
nia. W ci¹gu czterech lat spowoduje
to, ¿e ministerstwo edukacji nie do-
³o¿y do edukacji, a jednocze�nie pod-
wy¿ka bêdzie realizowana.

Radny Stanis³aw Tubek pod-

niós³ kwestiê zmniejszaj¹cej siê licz-
by uczniów w szko³ach od 2004 roku
i rosn¹cej subwencji o�wiatowej z 15
mln w 2004 r. do 21 mln z³ w 2008 r.,
a w przeliczeniu na 1 ucznia z 4307
z³ do 6473 z³. Pozytywnie oceni³
zreszt¹ ca³y materia³, ale zauwa¿y³:
- Spraw¹ odrêbn¹, nieuwzglêd-
nion¹ w materia³ach sesyjnych, jest
praca wychowawcza w szko³ach,
która jest równie wa¿na co inwesty-
cje. Chcia³bym zwróciæ uwagê na
dwie kwestie zwi¹zane z wychowa-
niem � jêzyk jakim pos³uguj¹ siê nasi
uczniowie i profilaktykê uzale¿nieñ.
Wystarczy przej�æ siê w pobli¿e
szkó³, aby us³yszeæ chamski, wulgar-
ny jêzyk. Jêzyk chamieje w zastra-
szaj¹cym tempie, co skutkuje prze-
noszeniem tego równie¿ do naszej li-
teratury. Najczê�ciej jêzyk ten m³o-
dzie¿ wynosi z domu, wiêc wydaje
siê, ¿e ten temat powinien byæ rów-
nie¿ omawiany z rodzicami, na lek-
cjach wychowawczych. Wa¿nym
problemem jest zahamowanie plagi
nikotynizmu. Jedn¹ z dróg prowa-
dz¹cych do tego jest zapraszanie le-
karzy, koniecznie niepal¹cych, szcze-
gólnie onkologów, na spotkania z m³o-
dzie¿¹. Na³óg palenia zagra¿a zdro-
wiu, mo¿e doprowadziæ do raka p³uc,
krtani. Jeden z publicystów podaje,
¿e w szko³ach dziej¹ siê zastraszaj¹-
ce rzeczy. Pali coraz wiêcej dziew-
cz¹t, w niektórych klasach wiêcej ni¿
ch³opców. Obrazuj¹ to statystyki,
gdzie w województwie �l¹skim za-
chorowa³o na raka o 6 % wiêcej ko-
biet ni¿ w roku poprzednim. Na-
ukowcy okre�lili, ¿e spo�ród na³ogo-
wych palaczy, którzy zaczêli paliæ
w m³odo�ci, po³owa umrze na raka.
To s¹ przera¿aj¹ce prognozy. Trze-
ba, aby ta prawda dotar³a do �wiado-
mo�ci naszych uczniów. Problem jê-
zyka oraz nikotynizmu musi wiêc
byæ powa¿nie potraktowany w nad-
chodz¹cym roku szkolnym.

Radny Franciszek £upak w
swojej wypowiedzi równie¿ podniós³
kwestiê wydatków na o�wiatê.
Fakt, ¿e u nas od lat nie zmienia siê
struktura wydatków ponad 80% sta-
nowi¹ wydatki osobowe, w odró¿-
nieniu od Zachodu, zale¿y od stanu
gospodarki i PKB.

J. Cie�lik: � My nigdy nie wyj-
dziemy z tej zaklêtej liczby 20%.
Bêd¹ podwy¿ki p³ac, ale powiat nie
otrzymuje pieniêdzy na tê podwy¿-
kê. Trzeba wiêc szukaæ pieniêdzy z
innych �róde³, w³asnych dochodów,
kredytów. Ci¹gle siê zleca nowe za-
dania bez pieniêdzy. Poziom PKB to
jest zupe³nie inny problem. Liczy siê
nie tylko jaki on jest, ale równie¿ jak
on jest dzielony.

Radny Jerzy Krupok podsumo-
wa³ wizytê Komisji Rewizyjnej w
ZSZ w Zawadzkiem: budynek g³ów-
ny ma dach w dobrym stanie, nowe
okna i niez³e toalety. W z³ym stanie
jest budynek dawnych warsztatów
szkolnych. Przyzwoicie prezentuje
siê tam tylko sala gimnastyczna w
³¹czniku. Pozosta³e segmenty wyma-
gaj¹ generalnego remontu. Warto wiêc
rozwa¿yæ pomys³ sprzeda¿y budyn-
ku z dzia³k¹, albo dzia³ki z budyn-
kiem i budowê nowej sali gimnastycz-
nej.

Radny Hubert Barton natomiast
pyta³ dyrektorów szkó³ �rednich, co
maj¹ do zaoferowania zdolnemu
uczniowi, by zatrzymaæ go u nas, bo
panuje pogl¹d, ¿e uczeñ naprawdê

zdolny, które ma dobre wyniki w
konkursach, olimpiadach, powinien
trafiæ do Opola.

Zanim na to pytanie odpowedzia³
dyrektor LO w Zawadzkiem Ryszard
Pagacz, wróci³ do pocz¹tkowej wy-
powiedzi radnego Cie�lika, na temat
raportu Komisji Edukacji. - Chcê po-
wiedzieæ, ¿e raport w naszej szkole
by³ analizowany, podobnie jak w in-
nych. Analizowa³a go komisja wycho-
wawców klas, bo dotyczy³ praw
wychowawczych. Z raportu wyni-
ka³o, ¿e m³odzie¿ krytycznie odnosi-
³a siê do lekcji wychowawczych, ¿e
one s¹ ma³o atrakcyjnie itd. Komisja
opracowa³a propozycje tematów lek-
cji wychowawczych, a jednocze�nie
zaproponowa³a o jak¹ literatur¹ mo¿-
na by wzbogaciæ bibliotekê, ¿eby
wychowawcy mieli gotowe scenariu-
sze lekcji. To w³a�nie zrealizowano.
Krytyczne by³y równie¿ uwagi do-
tycz¹ce samorz¹dno�ci, ale u nas m³o-
dzie¿ jest aktywna, tak¿e w klubie
m³odzie¿owym. Muszê powiedzieæ,
¿e przy pierwszym spotkaniu klas
pierwszych wypad³o to obiecuj¹co
gdy¿ na 69 uczniów by³o obecnych
51, którzy zadeklarowali chêæ dzia³a-
nia klubie. My�lê, ¿e jest to pozy-
tywny wniosek. Teraz sprawy wy-
ników matur. Jak pierwszy raz je zo-
baczy³em to stwierdzi³em, ¿e to jest
rewelacja, która nie ujrzy �wiat³a
dziennego w ¿adnej gazecie oprócz
�Powiatu Strzeleckiego�. To siê bo-
wiem k³óci z polityk¹. Gdzie taki
powiat strzelecki mo¿e  byæ przed
powiatem opolskim, gdzie ci¹gle s³y-
szê - �dajcie nam dobrych ludzi, bo
my dobrze uczymy�. A ja pytam
sk¹d pani wie, ¿e uczy pani lepiej ode
mnie? Przejrza³em wszystkie gazety
i nigdzie siê nie ukaza³o, ¿e powiat
strzelecki w liceach mia³ pierwsze
miejsce w województwie i drugie w
okrêgu. To jest rewelacja. To mit, ¿e
w Opolu ucz¹ lepiej.

Nawi¹zuj¹c do pytania o zdol-
nych uczniów, dyrektor Pagacz od-
powiedzia³: oczywi�cie wiemy jak¹
m³odzie¿ otrzymujemy i nie wyobra-
¿am sobie, ¿eby kto�, kto startowa³
w konkursie nie zosta³ �z³apany� do
ko³a z danego przedmiotu.

Radny K. Fabianowski zauwa-
¿y³, ¿e opolska �Trójka� wy³awia tych
dobrych i jedzie siê na tych 20-30.
Szko³a robi wynik w³a�nie na tych
uczniach, a nie na solidnej pracy.
Zwróci³ siê te¿ do Komisji Edukacji i
Zarz¹du Powiatu, by przy ró¿nych
okazjach, np. Dnia Edukacji honoro-
waæ te szko³y, zw³aszcza tych sze-
fów, którzy osi¹gnêli znakomite re-
zultaty. W dobrym zarz¹dzaniu za-
sada �kija i marchewki� jest godna
uwagi.

***

W dyskusji nad sprawozdaniem
z realizacji bud¿etu Przewodnicz¹cy
Komisji Bud¿etu stwierdzi³, ¿e po
zapoznaniu siê z opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Komisji Rewi-
zyjnej opinia jest pozytywna. Ko-
misja stwierdzi³a ¿e zakres i forma
sprawozdania jest zgodna z wol¹
Rady Powiatu zawart¹ w dotychcza-
sowych uchwa³ach. Nie dopatrzono
siê przekroczeñ planów wydatków.
Przewodnicz¹cy F. £upak z³o¿y³
podziêkowania Wydzia³owi Finan-
sów za przygotowanie sprawozda-
nia. Radni przyjêli sprawozdanie jed-
nog³o�nie.

W dalszej czê�ci obrad radni pod-
jêli uchwa³y w sprawie:
- przyjêcia informacji o przebiegu

wykonania za I pó³rocze 2008 r.
planu finansowego SPZOZ, dla
którego organem za³o¿ycielskim
jest Powiat Strzelecki � Zespo³u
Opieki Zdrowotnej z s. w Strzel-
cach Op.

- udzielenia z bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej
gminie Zawadzkie;

- udzielenia  z bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej
gminie Ujazd dla ofiar tornada;

- udzielenia  z bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej
gminie Strzelce Opolskie dla ofiar
tornada;

- zmiany bud¿etu i zmian w bu-
d¿ecie powiatu strzeleckiego na
rok 2008;

- trybu prac nad projektem uchwa-
³y bud¿etowej na 2009 rok;

- wyra¿enia opinii dotycz¹cej pro-
jektu uchwa³y Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicz-
nego Zespo³u Szpitali Pulmono-
logiczno-Reumatologicznych z
siedzib¹ w Kup;

- zmiany Uchwa³y Nr XVII/161/
08 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 26 marca 2008 roku w spra-
wie: okre�lenia zadañ realizowa-
nych przez Powiat Strzelecki, na
które przeznacza siê w 2008 roku
�rodki Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych i wysoko�ci �rodków
na ich finansowanie;

- zmiany Regulaminu Organizacyj-
nego Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich.

***

Nastêpna sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê 24 pa�dziernika 2008 roku
o godz. 13.00, a jej tematem bêdzie
informacja Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony �rodowiska o stanie �rodo-
wiska na obszarze powiatu.

Wojciech Witoñ

Sesja Rady Powiatu

Debata o�wiatowa,
czyli o pieni¹dzach na o�wiatê, nauczycielach i uczniach
Zwo³ana na 29 wrze�nia XXII sesja Rady Powiatu po�wiêcona zosta³a

dwóm g³ównym tematom: debacie o�wiatowej i sprawozdaniu z realizacji
bud¿etu powiatu za I pó³rocze 2008 roku.

Przygotowany przez Wydzia³ Edukacji w strzeleckim starostwie ob-
szerny materia³, z którym radni zapoznali siê jeszcze przed sesj¹, stano-
wi³ punkt wyj�cia do wielow¹tkowej dyskusji. Zanim jednak przyst¹pimy
do jej omówienia, warto przedstawiæ w najwiêkszym skrócie kilka da-
nych o naszych placówkach o�wiatowych.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

dla Pana

Józefa Domaradzkiego
z powodu �mierci

MATKI
sk³adaj¹

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

oraz wspó³pracownicy ze Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Opolskich


