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POWIAT STR Z E LE C K I

Sesja Rady Powiatu
29 padziernika 2008 roku odby³a siê XXIII sesja Rady Powiatu.
G³ównym tematem bie¿¹cej sesji
by³a informacja Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony rodowiska o
stanie rodowiska na obszarze powiatu oraz ocena realizacji Strategii Powiatu Strzeleckiego do
roku 2015.
Jak ju¿ pisalimy w poprzednim
numerze  na pocz¹tku sesji Nagrodami Starosty uhonorowani zostali
najlepsi nauczyciele ze szkó³, dla których powiat jest organem prowadz¹cym, a nagrod¹ w postaci okolicznociowego grawertonu i czekiem w
wysokoci 500 z³otych - dru¿yna
¿eñska z OSP Raszowa, która zdoby³a tytu³ Mistrza Polski w kategorii
CTiF.
Prezentacja informacji o stanie
rodowiska przygotowana przez
pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska sta³a
siê punktem wyjcia do dyskusji. W
wyniku kontroli w strefie krapkowicko-strzeleckiej  dla kryterium ochrony zdrowia jakoæ powietrza w naszym powiecie zakwalifikowano do
klasy A, z uwagi na brak przekroczeñ dopuszczalnych wartoci wiêkszoci zanieczyszczeñ; wyj¹tek stanowi ozon. Natomiast radny Ryszard
Nocoñ stwierdzi³, ¿e wystarczy wyjechaæ za granice Strzelec Opolskich,
aby zobaczyæ co siê dzieje na wioskach. Tam jest o tej porze takie zadymienie, ¿e nie wiem czy tam jest w
ogóle jakie powietrze. Nikt siê tym
nie zajmuje, nikt nie robi badañ, nikt
nie stwierdza czym Ci ludzie pal¹,
nikogo nie interesuje stan tego powietrza w jakim ¿yje pewnie ponad po³owa naszych mieszkañców. Co w tej
materii mo¿e zrobiæ WIO - pyta³
radny? W odpowiedzi stwierdzono,
¿e ocena jakoci powietrza dokonywana jest na podstawie reprezentatywnych stacji, które daj¹ obraz dla
jak najwiêkszej grupy mieszkañców.
St¹d jeli chodzi o powiat strzelecki
stacje monitoringu s¹ zlokalizowane
w Strzelcach Opolskich, gdzie jest
najwiêksza gêstoæ zaludnienia, naj-

wiêcej jest transportu. Pomiary nie
wykazuj¹ jednak przekroczeñ. Reprezentanci WIO poinformowali
równie¿, ¿e jeli chodzi o kompetencje WIO to indywidualne mieszkalnictwo nie le¿y w ich zakresie obowi¹zków. Kompetencje WIO ograniczaj¹ siê do zak³adów przemys³owych. Zasugerowano równie¿, ¿e
dane o z³ym stanie rodowiska wynikaj¹ czêsto z parametrów ustalonych w rozporz¹dzeniach, które s¹
takie a nie inne. Jako przyk³ad podano dopuszczalne normy zanieczyszczenia wód kopalnianych, które s¹ w
wielkoci maj¹cej straszne oddzia³ywanie na rodowisko.
Radny Krzysztof Fabianowski
zwróci³ z kolei uwagê na problem odpadów i cieków. Stwierdzenie (w raporcie WIO), ¿e w Gminie Strzelce
zebrano 6372 tony odpadów to jest
informacja. Gdyby j¹ odnieæ do cz³owieka i porównaæ w ró¿nych gminach, mielibymy kapitalny obraz
intensywnoci zbiórki odpadów.
Mylê, ¿e warto by³oby to zrobiæ.
Teraz sobie za¿artujê, ale jak przeliczê ciekowo Gminê Ujazd i Strzelce
z Jemielnic¹ to wychodzi, ¿e w
Gminie Ujazd ¿yje nieca³e 2000 ludzi. Je¿eli mieciami siê pos³u¿ê to
wychodzi, ¿e w Gminie Ujazd ¿yje
oko³o 3000 ludzi. Generalnie jest to
najmniejsza gmina naszego powiatu,
wiêc to jest zabawne, ale z tego wynika jak inni realizuj¹ rzeczywicie
swoje plany, jak skutecznie wydaj¹
pieni¹dze. Jak z takich informacji
wyci¹gn¹æ te¿ wnioski do wsparcia
inwestycyjnego? Takie przeliczenie
daje rzeczywiste wskaniki, gdyby
by³o za to odniesione do redniej
regionu to z kolei obrazuje, gdzie jestemy wród regionów.
Natomiast radny Jan Bogusz odniós³ siê do oceny jakoci wód. Czy
przedstawiona uwaga (w raporcie
WIO) o spadku ogólnej iloci wody
jest efektem oszczêdzania?  pyta³,
podobnie jak pyta³ o stosunek iloci
wytwarzanych cieków do iloci
oczyszczonych. Z obserwacji poczynionych z racji zajmowania siê
wêdkarstwem wynika, ¿e stan czy-

Projekt wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

stoci wód poprawia siê, z badañ na
terenie ca³ego województwa wynika
za co innego. W Odrze wystêpuje
szereg gatunków ryb, których wczeniej nie by³o. Podobnie Bia³a G³ucho³aska jest krain¹ pstr¹ga i lipienia,
choæ z przedstawionych informacji
wynika, ¿e rzeka ta nie nadaje siê do
tego celu.
Mimo tych uwag Informacja
WIO zosta³a przyjêta jednog³onie.
Nastêpnym punktem sesji by³a
ocena realizacji strategii Powiatu
Strzeleckiego. Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida zapozna³ radnych z
przebiegiem wykonania harmonogramu realizacji strategii, mówi¹c: - Na
wniosek Komisji zrezygnowalimy
z przed³o¿enia pe³nej realizacji zadañ. Skupilimy siê tylko na zadaniach priorytetowych. Nie znaczy to,
¿e by³o to jedyne dzia³anie w danym
kierunku. Ca³oæ kart oceny jak i ca³oæ priorytetów zrealizowanych
znajduje siê do wgl¹du w Biurze Rady
Powiatu.
Przewodnicz¹cy Komisji monitoruj¹cej realizacjê Strategii Powiatu
radny Kazimierz Kubal stwierdzi³, ¿e
w grudniu 2007 roku zosta³a ona
zmodyfikowana z uwzglêdnieniem
aktualnych uwarunkowañ. Zosta³a
opracowana karta realizacji strategii,
która w bardzo czytelny sposób pozwala prowadziæ monitoring strategii. ¿e w ramach zapisanych w strategii 35 projektów priorytetowych,
28 zosta³o zrealizowanych, a 6 nie.
Wykonano równie¿, a¿ 354 zadania
dodatkowe, które pozwalaj¹ na pe³niejszy obraz pracy ca³ego zespo³u,
starostwa i jednostek organizacyjnych.
W dalszej czêci obrad radni podjêli uchwa³y w sprawie:
- wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier¿awy dzia³ki
nr 5049/2 po³o¿onej w Strzelcach
Op. na Osiedlu Piastów l¹skich
na okres powy¿ej 3 lat;
- zmiany Uchwa³y Nr XVII/161/
08 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 26 marca 2008 roku w spra-
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Droga do sukcesu w Izbicku
W dniu 31.10.2008 r. o godz.
10:00 odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê Projektu Systemowego Aktywna integracja moj¹
drog¹ do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Priorytetu VII Promocja integracji
spo³ecznej, Dzia³ania 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej Integracji, wspó³finansowanego ze rodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego realizowanego przez Orodek Pomocy Spo³ecznej w Izbicku w okresie od 01.07.2008 r. do 31.10.2008 r.
na podstawie zawartej Umowy Ramowej nr POKL.07.01.01-16-004/
08-00.
Szeciu Beneficjentów Ostatecznych zakoñczy³o udzia³ w projekcie
w pe³nym sk³adzie. Uczestniczki
zaanga¿owaniem i pe³n¹ motywacj¹
bra³y udzia³ w zajêciach/warsztatach/
praktyce zawodowej, jednoczenie
wzajemnie motywowa³y siê do
uczestnictwa.
W ramach projektu BO uczestniczy³y w:
- zajêciach Klubu Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich w

Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza wraz z Naczelnikiem i Prezesem zostali zaproszeni na uroczyst¹ Sesjê Rady Powiatu, gdzie odebrali gratulacje z r¹k Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny za zdobycie Mistrzostwa Polski na III
Krajowych Zawodach Sportowo-Po¿arniczaych OSP i PSP wg regulaminu
CTIF. Panie z OSP w Raszowej otrzyma³y symboliczny czek oraz kwiaty i
pami¹tkowy grawerton.

-

-

-

wie: okrelenia zadañ realizowanych przez Powiat Strzelecki, na
które przeznacza siê w 2008 roku
rodki Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i wysokoci rodków
na ich finansowanie;
zmiany Uchwa³y Nr XXXIV/
312/05 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, trybu postêpowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia, rodzaju dokumentów niezbêdnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji oraz postanowieñ jakie powinna zawieraæ umowa o udzielenie dotacji;
przyjêcia programu pod nazw¹
Aktualizacja Programu Ochrony
rodowiska wraz z aktualizacj¹
Planu Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Strzeleckiego;
zmiany Uchwa³y Nr XXII/208/
08 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 24 wrzenia 2008 r. w sprawie udzielenia z bud¿etu Powia-

-

W dniach od 1 do 10 grudnia 2008 zapraszamy do holu
Strzeleckiego Starostwa, gdzie odbêdzie siê doroczny
Kiermasz Bo¿onarodzeniowy.

Swoje prace wystawiaj¹:
1.12.2008 - Warsztaty Terapii Zajêciowej z Zawadzkiego
2.12.2008 - rodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Op.
3.12.2008 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiêbiorczoci
Spo³ecznej w Strzelcach Op.
4.12.2008 - Specjalny Orodek Szkolno- Wychowawczy w Lenicy
5.12.2008 - Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
9 i 10.12.2008 - Spó³dzielnia Socjalna Sydoraj
TUTAJ KUPISZ:
naprawdê tanio, niepowtarzalne, rêcznie robione, wi¹teczne ozdoby nie
tylko na choinkê, stroiki, wianuszki adwentowe, kartki wi¹teczne
i wiele innych rozmaitych drobiazgów o Bo¿onarodzeniowym akcencie
PRZY OKAZJI:
kupuj¹c u nas, jednoczenie pomagasz domom,
placówkom, instytucjom i organizacjom o charakterze spo³ecznym

Zapraszaj¹ na
POWIATOWY PRZEGL¥D
TEATRZYKÓW
NIEMIECKOJÊZYCZNYCH
okresie od 29.09.2008 r. do
30.10.2008 r.
Jednoczenie uczestniczy³y w
doradztwie indywidualnym z doradc¹
zawodowym celem wypracowania
indywidualnego planu dzia³ania.

-

Przyjd na kiermasz

Burmistrz Kolonowskiego
oraz Zarz¹d Gminny TSKN

okresie od 18.08.2008 do 21.08.2008
- warsztatach pt. Podstawy obs³ugi komputera i Internetu w okresie od 25.08.2008 r. do 04.09.2008 r.
- szkoleniu zawodowym Opiekunka domowa i osób starszych w

-

tu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Ujazd;
zmiany Uchwa³y Nr XXII/209/
08 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 24 wrzenia 2008 r. w sprawie udzielenia z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Strzelce Opolskie.
Te dwie uchwa³y zwi¹zane s¹ z
pomoc¹ dla poszkodowanych w
sierpniowym tornadzie. Starosta
Swaczyna uzasadniaj¹c koniecznoæ podjêcia takiej uchwa³y,
zwróci³ uwagê na to, ¿e ci¹gle
p³yn¹ rodki od wszystkich samorz¹dów i osób fizycznych z
ca³ej Polski dla poszkodowanych, a trzeba przekazaæ je jak
najszybciej, skoro chcemy, by
poszkodowani wykorzystali do
koñca roku;
udzielenia dotacji z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru;
zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie Powiatu Strzeleckiego na
rok 2008;
zaci¹gniêcia d³ugoterminowego
kredytu w banku krajowym.
Wojciech Witoñ

Zarz¹d Klubu Karate
Nidan serdecznie
zaprasza na

XI Miko³ajkowy
Klubowy
Turniej Karate

KINDER UND JUGEND
SPIELEN THEATER

30 listopada br. w Hali Sportowej
MOKSiR w Zawadzkiem.
Pocz¹tek turnieju  godz. 15.00

22 listopada 2008
Hala Sportowa w Kolonowskiem
Pocz¹tek godz. 15.00

Turniej jest dofinansowany
przez Powiat Strzelecki

