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Podczas tej sesji nast¹pi³y zmia-ny w sk³adzie osobowym Rady. Miej-sce Tadeusza Goca, którego mandatwygas³ na skutek wyboru na Burmi-strza Strzelec Opolskich, zaj¹³ Piotr
Szuba jako kandydat, który w wy-borach uzyska³ kolejno najwiêksz¹liczbê g³osów z listy Komitetu Wy-borczego Spó³dzielczego KomitetuWyborców. Pan Piotr Szuba bêdzie

Sesja Rady Powiatu

pracowa³ w komisjach: Edukacji i Go-spodarczej.To niejedyna zmiana w sk³adzieRady. Przed sesj¹ pisemnie zrzek³ siêmandatu pan Witold Dziwis. Powo-dem tego kroku jest zakaz ³¹czeniapracy w s³u¿bie cywilnej (pan Dzi-wis jest zatrudniony w GeneralnejDyrekcji Dróg Publicznych), z man-datem radnego. Pok³osiem tego by³owykre�lenie p. Dziwisa ze sk³aduKomisji Bud¿etu, której by³ cz³on-kiem.Na nastêpnej sesji Rady wakuj¹-cy mandat obejmie pani BarbaraKsionsko, mieszkanka w Wysokiej �kandydatka na radn¹ w okrêgu wy-borczym nr 4, która uzyska³a kolejnonajwiêksz¹ liczbê g³osów na li�cie Sto-warzyszenie Ziemia Strzelecka.Podczas sesji Rada podjê³a nastê-puj¹ce uchwa³y:- w sprawie uchwalenia tematyki iterminów sesji Rady Powiatu Strze-leckiego na rok 2007,- w sprawie zatwierdzenia planukontroli Komisji Rewizyjnej na 2007r.- wyboru cz³onków Rady Spo³ecz-nej przy Samodzielnym PublicznymZespole Opieki Zdrowotnej w Strzel-cach Op. Cz³onkami Rady Spo³ecz-nej zostali przedstawiciele nastêpu-j¹cych gmin: Zawadzkie - KazimierzKubal, Izbicko - Stefan Sz³apa, Ujazd- Aniela Melson, Jemielnica - RyszardNocoñ, Strzelce Op. - Waldemar Ga-ida, Le�nica - Hubert Barton, Kolo-

Trzecia ju¿ w tej kadencja sesja Rady Powiatu Strzeleckiego, by³a zarazemostatni¹ w ubieg³ym roku - odby³a siê 28 grudnia. Rozpoczê³a siê nietypowo -od uroczystego wrêczenia gratulacji z okazji zwyciêstwa w 19. Mistrzostwach�wiata M³odych Dekarzy w Krakowie dla Norberta Wernera, Marcina Golca.

nowskie � Anna Golec (radna gminyKolonowskie).- w sprawie zwo³ania na dzieñ 16stycznia 2007 r. pierwszego posie-dzenia Rady Spo³ecznej Zespo³uOpieki Zdrowotnej w StrzelcachOpolskich.-  w sprawie desygnowania delega-ta Rady Powiatu Strzeleckiego doZgromadzenia Ogólnego Zwi¹zkuPowiatów Polskich � zosta³ nim panJózef Swaczyna,- w sprawie wydelegowania rad-nych Powiatu Strzeleckiego: pana Ste-fana Sz³apy i pana Jana Bogusza dopracy w komisji bezpieczeñstwa i po-rz¹dku w kadencji 2005-2008,- w sprawie wytypowania pe³no-mocnika Powiatu Strzeleckiego wosobie pana Jana Zubka w Stowarzy-szeniu �Rodzina Katyñska�, któregoPowiat jest cz³onkiem wspieraj¹cym;- w sprawie wyznaczenia repre-zentanta Powiatu w osobie pana Fran-ciszka £upaka w Opolskim Regional-nym Funduszu Porêczeñ Kredyto-wych Sp. z o.o.,- w sprawie wytypowania kandy-data na Cz³onka Rady NadzorczejOpolskiego Regionalnego FunduszuPorêczeñ Kredytowych Spó³ka z o.o.� radni wytypowali kandydata w oso-bie pana Waldemara Gaidy.- w sprawie wytypowania przed-stawiciela Powiatu Strzeleckiego wosobie Józefa Swaczyny w Stowa-rzyszeniu Europa Forum,- w sprawie: rozwi¹zania porozu-mienia z Towarzystwem Spo³eczno-Kulturalnym Niemców na �l¹skuOpolskim,- w sprawie wprowadzenia zmianw Uchwale Nr XLVII/432/06 RadyPowiatu Strzeleckiego z dnia27.09.2006 r. w sprawie trybu pracnad projektem uchwa³y bud¿etowejna rok 2007,- w sprawie zmiany bud¿etu po-wiatu na rok 2006,- w sprawie wprowadzenia zmianw uchwale nr XLII/387/06 w sprawieokre�lenia zadañ realizowanych przezPowiat Strzelecki, na które przezna-cza siê w 2006 r. �rodki PFRON orazwysoko�ci �rodków na ich finanso-wanie,- w sprawie ustalenia wykazu wy-datków, które nie wygasaj¹ z up³y-wem roku bud¿etowego 2006.Na kolejnej sesji, która odbêdziesiê 31 stycznia 2007 r. radni m.in.:uchwal¹ bud¿et Powiatu na rok 2007,wys³uchaj¹ sprawozdania Starosty zdzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwai Porz¹dku za 2006 r. oraz uchwal¹plany pracy komisji problemowychna rok 2007.

Najlepsi dekarze

Piotr Szuba

- Na drugiej czê�ci naszego spotka-nia � mówi starosta Swaczyna � obec-ny by³ marsza³ek województwa Jó-zef Sebesta. Skorzystali�my wiêc zjego obecno�ci i wskazali�my proble-my nurtuj¹ce powiaty. Jednym z pod-stawowych jest pozyskanie przeznie funduszy europejskich na lata2007-2013. Zasygnalizowali�mypanu marsza³kowi, ¿e w tym �tor-cie� 427 milionów euro dla Opolsz-czyzny � przewidzianym na tenokres, jak widaæ naprawdê niewiel-kim - bardzo ma³o �rodków przezna-czonych jest na drogi powiatowe igminne. Statystycznie rzecz ujmuj¹c� ka¿dy samorz¹d (powiat i gmina)w tym okresie bêdzie móg³ zrealizo-waæ tylko jedno zadanie o warto�ciniewiele ok. pó³tora miliona z³otych,czyli zbli¿one do £¹k Kozielskich.- Praktycznie ¿adnych pieniêdzynie ma na pomoc spo³eczn¹. A cze-kaj¹ nas tu bardzo istotne zadania,zwi¹zane ze standaryzacj¹ DPS-ów.Brak pieniêdzy na rozwój i dostoso-wanie szpitali do wymogów UE i roz-porz¹dzenia ministra zdrowia. Niema na infrastrukturê w szko³ach po-nadgimnazjalnych � kontynuuje wy-

Trudny podzia³ ma³ego tortu

liczankê starosta.- Pan marsza³ek nie odrzuci³ tychuwag. Dojdzie jeszcze do kolejnegospotkania starostów z marsza³kiemi wojewod¹, na pewno przed koñ-cem lutego, bo do 6 marca projektpodzia³u �rodków w ramach RPOmusi trafiæ do Warszawy. Zanim to

nast¹pi � w czwartek, 11 stycznia, wsiedzibie starostwa spotykamy siê wgronie burmistrzów i wójtów naszegopowiatu z wojewod¹ i zarz¹dem wo-jewództwa..- O przebiegu tego spotkania poin-formujemy w nastêpnym numerze na-szego dwutygodnika.

W kawa³ku �tortu� nazwanego Drogi Lokalne mieszcz¹ siê wydatki na drogi
gminne i powiatowe Opolszczyzny w okresie 2007-2013. Jak ma³y to kawa³e-
czek - widaæ na diagramie

dok. ze str. 1

Preferencyjne kredyty inwesty-
cyjne z dop³atami Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pozwalaj¹ na bardzo korzystne po-
zyskiwanie �rodków przeznaczo-
nych na inwestycje i rozwój gospo-
darstwa rolnego. I tu wa¿na infor-
macja:

Do koñca kwietnia 2007 r. rol-
nicy mog¹ otrzymaæ je otrzymaæ
na dotychczasowych zasadach i w
ramach linii kredytowych obowi¹-
zuj¹cych w 2006 r.

W pierwszej kolejno�ci maj¹ byæ
stosowane dop³aty do oprocentowa-
nia kredytów z linii kredytowych o

Kredyty preferencyjne dla rolników

Jeszcze po staremu
zasadniczym znaczeniu dla podnosze-
nia konkurencyjno�ci gospodarstw
rolnych oraz dostosowuj¹cych sektor
rolno-spo¿ywczy do wymogów Unii
Europejskiej.

Dotyczy to: kredytów na zakup
ziemi - KZ, kredytów dla m³odych rol-
ników - MR, kredytów bran¿owych -
BR, kredytów na zakup lub urz¹dze-
nie gospodarstwa rodzinnego - GR,
kredytów na inwestycje w zakresie
nowych technologii - NT, kredytów
podstawowych � IP oraz kredytów
dla grup producentów rolnych � GP.
Ponadto stosowane bêd¹ dop³aty do
kredytów klêskowych � KL.

Ju¿ trzeci rok z rzêdu powiatstrzelecki wyp³aca stypendia na wy-równywanie szans edukacyjnychwspó³finansowane przez Uniê Euro-pejsk¹ ze �rodków EuropejskiegoFunduszu Spo³ecznego oraz przezBud¿et Pañstwa. Na rok szkolny2006/2007 stypendia w wysoko�ci100,00 PLN miesiêcznie przyznano100 uczniom szkó³ ponadgimnazjal-nych koñcz¹cych siê matur¹ zamiesz-kuj¹cym na obszarach wiejskich, wmiastach do 5 tys. mieszkañców lubmiastach od 5 do 20 tys. mieszkañ-ców w których nie ma publicznejszko³y ponadgimnazjalnej koñcz¹cejsiê matur¹ i pochodz¹cym z rodzinznajduj¹cych siê w najtrudniejszejsytuacji materialnej spo�ród wszyst-kich osób, które ubiega³y siê o towsparcie. Do koñca ubieg³ego rokuwyp³acono stypendia za 4 miesi¹ce(od wrze�nia do grudnia). Na pocz¹t-ku stycznia zostanie z³o¿ony w Urzê-dzie Marsza³kowskim WojewództwaOpolskiego wniosek o p³atno�æ, wktórym zostanie rozliczona pierwszatransza  ju¿ wydatkowanych �rod-ków i zg³oszone zapotrzebowanie nakolejne. Jak do tej pory nowa, finan-sowa forma wyp³at, sprawdza siêdu¿o lepiej od stosowanej w po-przednich latach refundacji wydat-ków poniesionych na cele edukacyj-ne udokumentowanych za pomoc¹faktur, rachunków, biletów miesiêcz-nych, itp. W tym roku aby otrzymaæstypendium wystarcza z³o¿yæ jed-norazowe o�wiadczenie o przezna-czeniu stypendium na cele edukacyj-ne i nie przekraczaæ  limitu godzinopuszczonych bez usprawiedliwie-nia, który wynosi 40 w skali roku
szkolnego, wiêc wyp³aty stypen-dium odbywaj¹ siê bez wiêkszychopó�nieñ.

Nie daj siê rakowi

Badania mammograficzne s¹ wykonywane w Zak³adzie Diagno-
styki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
- od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 1200 - 2000,

Zg³oszenia na badania mammograficzne  -
nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 141

Pacjentki winny zg³osiæ siê do badania z ksi¹¿eczk¹ RUM  i
aktualnym dokumentem ubezpieczenia.

Do programu profilaktyki raka piersi zaprasza siê kobiety w
wieku 50-69 lat, które nie mia³y wykonywanej mammografii w
ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy lub te, które po ostatnim badaniu
mammograficznym otrzyma³y zalecenie powtórzenia badania po
12 miesi¹cach.

Zapraszamy wszystkie Panie urodzone
w latach 1938 - 1957.

Nie trzeba mieæ skierowania!
Badania s¹ bezp³atne!

ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Strzelcach Opolskich zaprasza

 na badania profilaktyczne

Wyp³aty
stypendiów

unijnych
ju¿ prawie

na pó³metku


