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Po pierwsze� w maju br. trze-ba by³o dokonaækorekty bud¿etupowiatu � obni-¿yæ przewidywa-ne wp³ywy zawydanie kart po-jazdów, planowa-ne pod koniec poprzedniego roku.Teraz jednak okazuje siê, ¿e tojeszcze nie koniec � w niektórych s¹-dach zapadaj¹ wyroki korzystne dlaw³a�cicieli aut sprowadzonych zzagranicy, nakazuj¹ce zwrot 425 z³ ztytu³u zawy¿onej op³aty rejestracyj-nej.- S¹dzê, ¿e z pozwami przeciwkosamorz¹dom wystêpuj¹ g³ównie di-lerzy samochodów, którzy sprowa-dzili co najmniej kilkana�cie pojaz-dów � mówi starosta J. Swaczyna. �Do naszego starostwa na razie wp³y-nê³o kilkana�cie wniosków o zwrotnadp³aconej kwoty od osób, któresprowadzi³y pojedyncze pojazdy.Nie mamy innego wyj�cia, jak poin-formowaæ wnioskuj¹cych w odpo-wiedzi, ¿e jak samorz¹d nic w tejsprawie nie mo¿emy zrobiæ, bo op³a-ty pobierane by³y przez nas zgodniez obowi¹zuj¹cym prawem. Jedyn¹drog¹ dochodzenia roszczeñ w takichwypadkach jest droga s¹dowa.- Jak sprawa dalej bêdzie siê roz-wija³a � nie wiadomo. S¹dzê jednak,¿e samorz¹dy nie mog¹ ponosiæ kosz-tów niew³a�ciwej decyzji ministra �dodaje starosta Swaczyna. � Tymbardziej, ¿e op³aty by³y zgodne zobowi¹zuj¹cymi nas wówczas prze-pisami. Czy prawo mo¿e dzia³aæwstecz? Nie wyobra¿am sobie sytu-acji, ¿e to samorz¹d ma ponosiæ od-powiedzialno�æ finansow¹. I to bar-dzo du¿¹. Gdyby�my musieli zwra-caæ pieni¹dze � dziura w naszym bu-d¿ecie by³aby ogromna, bo ponad 2mln z³otych za 5 tysiêcy zarejestro-wanych u nas, a sprowadzonych zZachodu samochodów. Mam jednaknadziejê, ¿e do tego nie dojdzie:pierwsze wyroki s¹d wydaje coprawda na korzy�æ osób, które spro-wadzi³y auta, ale nie s¹ to wyrokiprawomocne, a starostwa, którychdotycz¹ � ju¿ zapowiedzia³y wnie-sienie apelacji.

Kilkana�cie
wniosków

o zwrot

- W tym roku wydali�my na inwe-stycje drogowe potê¿ne pieni¹dze, jakna powiat naszej wielko�ci � mówistarosta Swaczyna, wyliczaj¹c ostat-nie: zakoñczenie inwestycji w £¹kachKozielskich, gruntown¹ przebudowêdrogi Le�nica �Lichynia, odwodnie-nie i chodnik  w Centawie; jeszcze

Kawa³ dobrej roboty

czea nas zakoñæzenie robót na skrzy-¿owaniu w Kad³ubie. Razem to pra-wie 7 mln z³otych, a tego w³a�ciwienie widaæ. �wiadczy to o ogromiepotrzeb. Jak ju¿ kiedy� mówi³em �bez dodatkowego wsparcia � powia-ty nie s¹ w stanie same ud�wign¹æwszelkich koniecznych inwestycji.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
Koledze

RYSZARDOWI  NOCONIOWI
z powodu �mierci

OJCA

sk³adaj¹

RADA  I  ZARZ¥D  POWIATU  STRZELECKIEGO

Nabór twa od 14 wrze�nia do 13
pa�dziernika 2006 roku.Wype³nione wnioski nale¿y oddaæ wew³asnej szkole.Aby ubiegaæ siê o stypendium nale-¿y:1) posiadaæ sta³e zameldowanie naobszarach wiejskich, w miasteczkudo 5 tys. mieszkañców lub w mie�cieod 5 do 20 tys. mieszkañców, w któ-rym nie ma publicznej lub niepublicz-nej posiadaj¹cej uprawnienia pu-blicznej  szko³y �redniej,2) pochodziæ z rodziny, której mie-siêczny dochód w przeliczeniu najedn¹ osobê nie przekracza 504 z³netto,3) uczêszczaæ do publicznej szko-³y ponadgimnazjalnej koñcz¹cej siêmatur¹ (lub niepublicznej ale posia-daj¹cej uprawnienia szko³y publicz-nej)z siedzib¹ na terenie powiatustrzeleckiego.Uwaga: UCZNIOWIE SZKÓ£ PO-NADGIMNAZJALNYCH DLADOROS£YCH S¥ WYKLUCZENIZ UBIEGANIA SIÊ O STYPEN-DIUM. A.Gawlik

Stypendia
unijne NIE

dla studentów

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tj. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z pó�n. zm.), podajê do publicznej
wiadomo�ci informacjê o okrêgach wyborczych, ich numerach i grani-
cach, liczbie wybieranych radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich:

Starosty Strzeleckiego
z dnia 15 wrze�nia 2006 roku

Numer okrêgu
wyborczego

1

2

3

4

Granice okrêgu

Miasto i Gmina
Strzelce Opolskie
oraz Gmina Izbicko
Miasto i Gmina
Kolonowskie
oraz Gmina Jemielnica
Miasto i Gmina
Zawadzkie
Miasto i Gmina Le�nica
oraz Miasto
i Gmina Ujazd

Liczba radnych
wybieranych

w okrêgu
9

3

3

4

Powiatowa Komisja Wyborcza w Strzelcach Opolskich dzia³aæ
bêdzie  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

przy ul. Jordanowskiej 2 (pokój nr 305, III piêtro).
Starosta Strzelecki
Józef  Swaczyna
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Po raz kolejny Gmina Izbickogo�ci³a przedstawicieli partnerskichmiejscowo�ci z Niemiec - Florstadt iTeicha. Przyjêtym zwyczajem wi-

zyty odbywaj¹ siê naprzemiennie wobu krajach i zawsze s³u¿¹ zapre-zentowaniu swoich osi¹gniêæ, a tak-

¿e lepszemu poznaniu siê mieszkañ-ców miast partnerskich.W dzieñ przyjazdu go�cie zo-stali przywitani uroczyst¹ kolacj¹ wSali OSP w Kro�nicy, tam równie¿zaprezentowa³y siê oba zespo³y�piewacze: �Echo Kro�nicy� orazchór z Teicha.W nastêpnym dniu delegacjezwiedzi³y sanktuarium na Górze �w.Anny i �w. Jacka oraz sanatoriumSebastianeum Silesiacum w Kamie-niu �l¹skim. Stamt¹d wycieczka pro-wadzi³a do ZSP Otmic, gdzie go�ciezwiedzili Izbê �l¹sk¹ i zjedli pysz-ny obiad. Ponadto grupa z Niemiecmia³a mo¿liwo�æ zwiedzenia nie tyl-ko kompleksu parkowo-pa³acowe-go, ale i wnêtrza remontowanegopa³acu, a historiê przybli¿y³ im Prze-wodnicz¹cy Rady Gminy Jacek Sle-ziona oraz radny Krzysztof Hurek,t³umacz¹c wszystko na jêzyk nie-miecki.

Po po³udniu go�cie mogli kibico-waæ dru¿ynom stra¿ackim z ca³ej gmi-ny, na zawodach sportowo-po¿arni-czych, które odby³y siê w szkole w

Izbicku, a czê�æ osób bra³a udzia³ wintegracyjnym turnieju tenisa sto³owe-go.

Wielk¹ niespodziankê zrobi³o ma³-¿eñstwo Witzleben z Teicha, którzyprzywie�li ze sob¹ dwie sadzonkimi³orzêbu japoñskiego. Jedno z nich,w obecno�ci pani Wójt Brygidy Py-tel, zosta³o zasadzone obok stawu wIzbicku, a drugie przy szkole w Otmi-cach. To piêkny symbol przyja�ni, boto d³ugowieczne drzewa, mog¹ce osi¹-gn¹æ nawet wiek 2000 lat.Wieczorem go�cie wraz z radny-mi i so³tysami z ca³ej gminy spotkalisiê na wspólnej kolacji zorganizowa-nej w by³ej ba¿anciarni w Izbicku.Go�cie nie ukrywali swego zado-wolenia z odbytej wizyty i ze smut-kiem w oczach po¿egnali siê z wszyst-kimi.  Ca³y pobyt tych dwóch gminpartnerskich w gminie Izbicko by³mo¿liwy dziêki dofinansowaniu przez
Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej w Warszawie.Karina Gawlik

Mi³orz¹b � na pami¹tkê
Partnerzy Izbicka

Pierwsze spotkanie - OSP Kro�nica

Turniej integracyjny

dok. ze str. 1
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Chodnik wzd³u¿ ul. Powstañców �l.

Skrzy¿owanie ul. Powstañców �l. i Ko�cielnej, z nowym oznakowaniem

dok. ze str. 1


