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Ró¿nica miêdzy punktem recep-
cyjnym a ca³ym wnêtrzem komendy
jest olbrzymia, i to mimo przepro-
wadzanych w niej w ostatnich cza-
sach remontów. W ubieg³ym roku na
przyk³ad wymieniono pokrycie da-
chu, sukcesywnie odmalowuje siê
wnêtrza, po wyprowadzce Sekcji
Ruchu Drogowego do innego budyn-
ku jest wiêcej miejsca, ale i tak nie
ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w jednym miej-
scu widaæ wiek XXI, a w pozosta³ej
czê�ci � nie. Zreszt¹ nie tylko wy-
gl¹d o tym �wiadczy. Tak¿e brak no-
woczesnego wyposa¿enia � wystar-
czaj¹cej ilo�ci komputerów, drukarek,
skanerów itp. urz¹dzeñ, które na Za-
chodzie stanowi¹ normê, a w Polsce
ci¹gle jeszcze nie. I ten brak bardziej
doskwiera strzeleckim policjantom,
ni¿ skromne warunki lokalowe. Cie-
kawe, czy wizyta komendanta g³ów-
nego przyczyni siê do znacz¹cych
zmian w tym wzglêdzie...
Nie omieszka³em zapytaæ, kiedy
wyposa¿enie naszej policji, a szcze-
gólnie strzeleckiej komendy powia-
towej dorówna temu, co mo¿emy
obserwowaæ na amerykañskich fil-
mach.

Genera³ Szreder odpowiada:
- Nic siê nie stanie jak za dotkniê-
ciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Ale pro-
szê te¿ pamiêtaæ, ¿e s³u¿by pokazy-
wane w filmach to s³u¿by wybrane.
Ich odpowiedniki w Polsce wcale nie
s¹ gorzej wyposa¿one. Oczywi�cie
mamy sporo do nadrobienia, szcze-
gólnie w zakresie infrastruktury, ale
to zale¿y od naszych mo¿liwo�ci fi-
nansowych. �rodki przyznane poli-
cji z bud¿etu pañstwa na ten rok oce-
niam dobrze. Sama Opolszczyzna

otrzyma³a 54 radiowozy � takiego
zakupu nie by³o od kilkunastu lat!
Przysz³y rok - w mojej ocenie - bê-
dzie podobny. Bêdziemy mogli za-
kupiæ wiêksz¹ ilo�æ samochodów.
Jeste�my w trakcie przetargów na
nowoczesny sprzêt komputerowy:
bêd¹ to stacje dostêpowe do naszych
baz danych. W ci¹gu jednego roku
kupimy ich prawie tyle, ile zakupio-
no w ci¹gu ubieg³ych 10 lat.
- Do tego w przysz³ym roku wy-
korzystamy 50 mln z³otych z fundu-
szu Schengen (�rodki na zapewnienie
standardów wymaganych uk³adem z
Schengen znosz¹cym kontrole gra-
niczne wewn¹trz Unii), g³ównie na
rozbudowê infrastruktury transmisji
danych, bez której bazy danych i ter-
minale staj¹ siê bezu¿yteczne. Tro-
chê to potrwa, ale my�lê, ¿e w per-
spektywie trzech lat powinni�my
znacznie wszystko unowocze�niæ.
Kolejny problem to stan budynków,
tu te¿ jest wiele do zrobienia. Muszê
podkre�liæ, ¿e je¿d¿¹c po Polsce wi-
dzê wiele przyk³adów wspierania
policji przez samorz¹dy. Podobnie
jest w waszym powiecie. Chcê pod-
kre�liæ, ¿e jest to bardzo wa¿ny wk³ad
w unowocze�nianie naszej s³u¿by.
Samorz¹dy finansuj¹ zakupy sprzê-
tu, samochodów, paliwa.

Dobrym przyk³adem takiego
wsparcia by³o przekazanie w trakcie
tej uroczysto�ci samochodu ufundo-
wanego przez samorz¹d Le�nicy i
samorz¹d Ujazdu.

Ale to nie jedyny pojazd, jaki trafi
do strzeleckich policjantów. Pozosta-
³e trzy auta pochodz¹ ze wspomnia-
nej wy¿ej puli 54 radiowozów prze-
widzianych dla ca³ej Opolszczyzny.

Policja siê unowocze�nia

Inwestycja trwa³a od sierpnia do listopada. Ca³o�æ prac prowadzi³a strzelecka
firma budowlana, która wygra³a przetarg og³oszony przez Wojewódzk¹  Ko-
mendê Policji w Opolu. Nowy punkt przyjêæ, wraz z wyposa¿eniem, kosztowa³
ok. 350 tys. z³otych. Zdecydowan¹ wiêkszo�æ �rodków na ten cel wyasygnowa³a
Komenda G³ówna Policji, ale i Powiat Strzelecki  i przedsiêbiorcy z jego
terenu maj¹ w tym przedsiêwziêciu pewien udzia³. Na li�cie darczyñców znaj-
duj¹ siê: Przedsiêbiorstwo Przemys³u Obuwniczego w Strzelcach Op., strze-
lecki  PKS, Intersilesia Mc Bride, Biuro Podró¿y Orland z ̄ êdowic, PORJOT
z Izbicka oraz firma masarska pañstwa Pyków z Jemielnicy. Na zdjêciu -
sponsorzy w komplecie.

�ciwie zosta³o wszystko po staremu.
Natomiast istotn¹ zmian¹ w kontrak-
tach na przysz³y rok jest wprowa-
dzenie wide³ek przy p³atno�ciach za
wykonane procedury medyczne.
Granice zosta³y ustalone od 95 do 105
procent, co oznacza, ¿e NFZ zap³aci
100 procent kwoty przewidzianej w
umowie, nawet przy jej zrealizowa-
niu przy dolnej granicy wide³ek, ale
za to o zap³acie nadwykonañ � do
105 % szpital mo¿e tylko marzyæ.
Podpisane ju¿ na przysz³y rok kon-
trakty z NFZ nie obejmuj¹ ca³ego
zakresu us³ug, o jakie szpital zabiega.
Wymieniæ tu nale¿y finansowanie
programów profilaktycznych (bada-
nia mammograficzne piersi, badania
raka szyjki macicy), ale i tzw. nocny
poz (czyli, krótko mówi¹c: pomoc
wyjazdow¹ i ambulatoryjn¹ w nocy).
Czasu do koñca tego roku jest coraz
mniej, podpisanie umów z funduszem
zdrowia powinno nast¹piæ do 31 grud-
nia, ale... negocjacje jeszcze siê nawet
nie zaczê³y.

Wszyscy pacjenci mog¹ jednak
byæ pewni, ¿e w razie konieczno�ci
nocna pomoc bêdzie udzielana, na-
wet w przypadku, gdy przed No-
wym Rokiem jeszcze umowy nie
zostan¹ zawarte. - Nie mamy innego
wyj�cia, nie zostawimy przecie¿ po-
trzebuj¹cych bez opieki � mówi dy-
rektor ZOZ.

Ca³ej Za³odze naszego Szpitala,
wraz z serdecznymi podziêkowania-
mi za pracê w mijaj¹cym rok, chcia³-
bym ¿yczyæ wytrwa³o�ci i cierpli-
wo�ci, a tak¿e wszelkiej pomy�lno-
�ci � zawodowej i osobistej w roku
2005. Miejmy nadziejê, ¿e wszyst-
kie nasze problemy znajd¹ wreszcie
rozwi¹zanie. Oby ka¿dy dzieñ No-
wego Roku by³ szczê�liwy!

Umowy z NFZ
na finiszu
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Tu¿ przed �wiêtami, 22 grud-
nia odby³a siê ostatnia w tym roku
sesja Rady Powiatu. I choæ wszy-
scy ju¿ my�lami byli przy �wi¹-
tecznym stole g³ówny temat sesji
by³ dla powiatu najwa¿niejszy:
bud¿et na rok 2005. Projekt bu-
d¿etu zamykaj¹cy siê sum¹
42916395 z³ zosta³ przyjêty
przez radnych jednog³o�nie. Jego
szersze omówienie zaprezentuje-
my czytelnikom w kolejnych wy-
daniach �Powiatu Strzeleckiego�.

Uchwalono równie¿ tematykê i
terminy przysz³orocznych sesji rady.
Proponowane tematy rozszerzono na
wniosek radnych. W marcu Rada zaj-
mie siê dodatkowo ocen¹ realizacji
Strategii Powiatu oraz jej powi¹za-
niem ze strategiami gmin, natomiast
do pa�dziernikowej  sesji zosta³ do-
dany punkt dotycz¹cy szeroko po-
jêtego rolnictwa. Zgodnie z wol¹ rad-
nych zaproszeni do zabrania g³osu
zostan¹ instytucje zwi¹zane z gospo-
dark¹ roln¹ i rolnicy.

Radni wprowadzili tak¿e istotn¹
zmianê do Programu wspó³pracy po-
wiatu strzeleckiego z organizacjami
pozarz¹dowymi w roku 2005. Bio-
r¹c pod uwagê skomplikowane i
nowe procedury aplikacyjne dla or-
ganizacji pozarz¹dowych (wpro-
wadzone Ustaw¹ o dzia³alno�ci po-
¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie) oraz niewystarczaj¹c¹ o nich
wiedzê organizacji przesuniêto
termin og³oszenia konkursu na
realizacjê zadañ publicznych z 31
grudnia br. na pierwszy kwarta³
roku 2005.

Do tego czasu prowadzona bê-
dzie akcja informacyjna maj¹ca po-
moc w przygotowaniu odpowiednich
wniosków.

Nie oby³o siê równie¿ bez
�czyszcz¹cych� zmian w bud¿ecie te-
gorocznym. Pozwoli³y one m.in.
ograniczyæ o 150 tys. z³otych war-
to�æ kredytu zaci¹gniêtego przez
powiat.

Czê�æ dyskusji po�wiêcono kwe-
stii uposa¿eñ pracowników staro-
stwa. W nowym bud¿ecie zaplano-
wano na przysz³y rok 3% wzrost
pensji. Starosta zapewni³ równie¿
radnych, ¿e pensje w starostwie
strzeleckim nie odbiegaj¹ od innych
starostw na Opolszczy�nie.

Nie tylko o planach na przysz³y
rok mówiono na sesji. Tak¿e podsu-
mowano plusy i minusy mijaj¹cego
okresu. Za najwiêkszy sukces mija-
j¹cego roku uzna³ Starosta ustabili-
zowanie sytuacji strzeleckiego szpi-
tala, który w ca³ym mijaj¹cym roku
zanotowa³ jedynie 168 tysiêcy z³o-
tych strat. Wa¿ne dla powiatu by³y
równie¿ �rodki zewnêtrzne które za-
sili³y bud¿et:
- ponad 800 tysiêcy z³otych ze

�rodków Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu na budowê
sali gimnastycznej w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Strzelcach Opolskich oraz re-
mont obiektów sportowych

Domu Pomocy Spo³ecznej w Ka-
d³ubie,

- oko³o 430 tysiêcy z³otych ze
�rodków Kontraktu Wojewódz-
twa Opolskiego 2004 na remont
i adaptacjê le�nickiej filii
Domu Pomocy Spo³ecznej w
Strzelcach Opolskich oraz na
remont oczyszczalni �cieków
przy Domu Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem,

- ponad 475 tysiêcy z³otych ze
�rodków Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego na
stypendia dla uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych koñcz¹cych
siê matur¹ i studentów z tere-
nu powiatu strzeleckiego,

- 480 tysiêcy z³otych z 1% rezer-
wy Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Sportu na zwiêkszenie
subwencji o�wiatowej

- 125 tysiêcy z³otych z 10 % re-
zerwy Ministerstwa Infrastruk-
tury z przeznaczeniem na re-
monty dróg powiatowych

Dobiega równie¿ koñca procedu-
ra przyznania 975 tysiêcy z³otych
dofinansowania z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego dla
strzeleckiego szpitala na wymia-
nê sprzêtu monitoruj¹cego oddzia-
³u Intensywnej Opieki Medycznej.

Z kolei drugi etap budowy sali
sportowej i kompleksu boisk przy
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Strzelcach Opolskich uplasowa³ siê
na drugim miejscu listy rankingowej
w ramach tego samego programu. Po-
zostaje wiêc czekaæ na zakoñczenie
procedur i kolejne 900 tysiêcy z³o-
tych wsparcia.

I wreszcie przysz³a pora, by
¿yczyæ sobie nawzajem tego co naj-
lepsze w kolejnym roku i prze³amaæ
siê op³atkiem.

Ponadto podjêto uchwa³y:
- w sprawie zmiany uchwa³y Nr

XXIII/197/04 Rady Powiatu
Strzeleckiego z 30 czerwca 2004
r. w sprawie: warunków czê�cio-
wego lub ca³kowitego zwolnienia
rodziców z op³at za pobyt dziec-
ka i osoby pe³noletniej w rodzi-
nie zastêpczej do czasu ukoñcze-
nia szko³y, w której rozpoczê³o
naukê przed osi¹gniêciem pe³no-
letno�ci, je�li przebywa nadal w
tej rodzinie

- w sprawie zmiany uchwa³y X/
79/03 Rady Powiatu Strzeleckie-
go z dnia 25 czerwca 2003 r. w
sprawie ustanowienia Statutu Po-
wiatu Strzeleckiego

- w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Op.

- w sprawie wyra¿enia zgody na
zawarcie umowy najmu lokalu
pomiêdzy Zespo³em Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opol-
skich, a Zespo³em Opieki Zdro-
wotnej w Kêdzierzynie-Ko�lu

- w sprawie wyra¿enia zgody na

zawarcie umowy dzier¿awy lo-
kalu pomiêdzy Zespo³em Opie-
ki Zdrowotnej w Strzelcach Opol-
skich, a NZOZ REH-MED. s.c.
Rehabilitacja Medyczna w Za-
wadzkiem

- w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej na
rok 2005

- w sprawie wydelegowania rad-
nych Powiatu Strzeleckiego do
pracy w Komisji Bezpieczeñ-
stwa i Porz¹dku w kadencji 2005-
2008

- w sprawie: wprowadzenia zmian
w zakresie wielko�ci �rodków z
PFRON przeznaczonych na fi-
nansowanie zadañ powiatu w
zakresie rehabilitacji zawodowej
i zatrudniania oraz w zakresie re-
habilitacji spo³ecznej

- w sprawie: udzielenia porêczenia
kredytu SP ZOZ w Strzelcach
Op.

- w sprawie udzielenia pe³nomoc-
nictwa Dyrektorowi PUP i Za-
stêpcy Dyrektora PUP w Strzel-
cach Op. do sk³adania i zatwier-
dzania projektów wspó³finanso-
wanych z Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego
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XXVIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

O bud¿ecie na przysz³y rok
i podsumowaniu mijaj¹cego czasu


