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16 czerwca odby³a siê XXII sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego. Najwa¿-
niejszym jej punktem by³o odwo³a-
nie Starosty i ca³ego Zarz¹du Powia-
tu oraz powo³anie nowych w³adz
powiatu. Zanim to jednak nast¹pi³o �
zosta³ uzupe³niony sk³ad Rady. W
wyniku pisemnego zrzeczenia siê
mandatu radnego przez Gerharda
Mathejê, jego mandat wygas³. Jego
miejsce w Radzie zajê³a kolejna osoba
z listy � Piotr Ibrom z ¯êdowic, któ-
ry przed kolejnymi turami tajnych
g³osowañ zosta³ zaprzysiê¿ony.

Za odwo³aniem Gerharda Mathei
g³osowa³o 18 radnych, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu, a 1 osoba g³osowa³a prze-
ciw. Odwo³anie ca³ego zarz¹du powia-
tu po odwo³aniu starosty to w³a�ci-
wie sprawa proceduralna. Radni pod-
jêli tê decyzjê jednog³o�nie.

Mniejszo�æ Niemiecka, która w
strzeleckiej Radzie ma wiêkszo�æ, za-
proponowa³a tylko jednego kandydata
na starostê. W imieniu tego klubu rad-
nych jego prezentacji dokona³ Jerzy
Krupok.

Radni przychylili siê do tej suge-
stii i wybrali nowym Starost¹ Strze-
leckim dotychczasowego Wicestaro-
stê Józefa Swaczynê � stosunkiem
g³osów 20 za, jeden przeciw. Ten z
kolei, zgodnie ze swoimi uprawnie-
niami zaproponowa³ trzy kandyda-
tury do nowego Zarz¹du Powiatu.
Wicestarost¹ zosta³ wybrany Walde-
mar Gaida (12 g³osów za, 9 przeciw),
pe³ni¹cy do tej pory funkcjê etatowe-
go Cz³onka Zarz¹du Powiatu, nato-
miast na nieetatowych cz³onków Rada
ponownie wybra³a Dietera Kiszkê (17
g³osów za, 2 przeciw i 2 wstrzymuj¹-
ce siê) i Jana Zubka (przy 20 g³osach
za i 1 wstrzymuj¹cym siê).

Nowo wybrany Starosta wyg³o-
si³ o�wiadczenie zawieraj¹ce zasady,
którymi bêdzie siê kierowa³ w swej
pracy. Najwa¿niejsz¹ z nich jest d¹-
¿enie do reprezentowania interesów
wszystkich mieszkañców powiatu,
bez wzglêdu na narodowo�æ i prze-
konania oraz podejmowanie dzia³añ
³¹cz¹cych a nie dziel¹cych spo³ecz-
no�æ naszego regionu.
- Mam nadziejê � mówi³ � ¿e ta sesja
bêdzie pocz¹tkiem leczenia ran.
Ta sesja mia³a niezwykle obszerny
porz¹dek obrad, liczy³ a¿ 26 punk-
tów. Po wyborach radni przyjêli in-
formacjê Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o stanie bez-
pieczeñstwa sanitarnego  powiatu w
2003 r. Zaprezentowany radnym ma-
teria³ obejmowa³ szeroki wachlarz
zagadnieñ � od monitoringu jako�ci
wody do picia i powietrza poczyna-
j¹c, poprzez opis podejmowanych
dzia³añ na rzecz poprawy stanu sani-
tarnego miast i wsi, nadzór nad zak³a-
dami opieki zdrowotnej, prowadze-
nie kontroli miejscowo�ci, obiektów i
tras turystycznych pod k¹tem przy-
gotowania do sezonu letniego a¿ do
realizacji ustawy o odpadach.
Kolejne uchwa³y radni podjêli:
- w sprawie zmiany bud¿etu Po-

wiatu na rok 2004 zwi¹zane z
przesuniêciami �rodków miêdzy
rozdzia³ami i dzia³ami

- w sprawie wprowadzenia zmian
w zakresie wielko�ci �rodków
Pañstwowego Funduszu  Reha-
bilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych na finansowanie poszczegól-
nych zadañ w zakresie rehabilita-
cji spo³ecznej,

- w sprawie wykre�lenia Gerharda
Mathei ze sk³adu Komisji Bud¿e-
tu i Gospodarczej, w zwi¹zku ze
zrzeczeniem siê mandatu,

- w sprawie ustalenia wynagrodze-

Sesja Rady Powiatu
nia Przewodnicz¹cego Zarz¹du �
Starosty Strzeleckiego,

- w sprawie desygnowania delega-
ta Rady Powiatu do Zgromadze-
nia Ogólnego Zwi¹zku Powiatów
Polskich oraz Opolskiego Regio-
nalnego Funduszu Porêczeñ Kre-
dytowych; � wybrano Starostê
Józefa Swaczynê,

- w sprawie przyjêcia programu
pt. �Program ochrony �rodowi-
ska wraz z planem gospodarki
odpadami  dla Powiatu Strzelec-
kiego�,

- w sprawie zmiany terminu za-
koñczenia prac komisji dora�nej
do opracowania Strategii Powia-
tu wraz z Planem Rozwoju Lo-
kalnego z 16 na 30 czerwca,

- w sprawie przyjêcia �Za³o¿eñ
ogólnych programu wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowy-
mi�,

- w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opol-
skich z zakresu ochrony �rodo-
wiska i budownictwa,

- w sprawie zmiany uchwa³y do-
tycz¹cej  wyra¿enia zgody na do-
konanie zamiany nieruchomo�ci
bez dokonania dop³at,
Rada przyjê³a tak¿e pakiet

uchwa³ o�wiatowych bêd¹cych rezul-
tatem wdro¿enia trzeciego etapu re-
formy edukacji. S¹ to nastêpuj¹ce
uchwa³y w sprawie:
- przekszta³cenia Technikum Me-

chanicznego dla Doros³ych w Ze-
spole Szkó³ Zawodowych w Za-
wadzkiem w Technikum Uzupe³-
niaj¹ce w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych w Zawadzkiem,

- za³o¿enia Uzupe³niaj¹cego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w
Strzelcach Opolskich.

- w³¹czenia Uzupe³niaj¹cego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w
Strzelcach Opolskich w sk³ad
Zespo³u Szkó³ w Strzelcach
Opolskich,

- za³o¿enia Szko³y Specjalnej
Przysposabiaj¹cej do Pracy w
Le�nicy,

- w³¹czenia Szko³y Specjalnej
Przysposabiaj¹cej do Pracy w
Le�nicy w sk³ad Specjalnego
O�rodka Szkolno � Wychowaw-
czego w Le�nicy,

- za³o¿enia Szko³y Specjalnej
Przysposabiaj¹cej do Pracy przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-
wadzkiem,

- w³¹czenia Szko³y Specjalnej
Przysposabiaj¹cej do Pracy przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-
wadzkiem w sk³ad Zespo³u Szkó³
Specjalnych przy Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Zawadzkiem,

- za³o¿enia Szko³y Specjalnej
Przysposabiaj¹cej do Pracy przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Ka-
d³ubie,

- w³¹czenia Szko³y Specjalnej
Przysposabiaj¹cej do Pracy przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Ka-
d³ubie w sk³ad Zespo³u Szkó³
Specjalnych przy Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Kad³ubie,

- za³o¿enia Technikum Uzupe³nia-
j¹cego w Strzelcach Opolskich,

- w³¹czenia Technikum Uzupe³-
niaj¹cego w Strzelcach Opolskich
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich.
Kolejna sesja odbêdzie siê 30

czerwca 2004 r. o godz. 13.00. Jej
zasadniczym tematem bêdzie sytu-
acja w s³u¿bie zdrowia oraz przyjê-
cie Strategii Powiatu Strzeleckiego.

Ju¿ wprawdzie kiedy� pisali�my
o rejestracji pojazdów w starostwie,
ale w zasadach nast¹pi³o sporo zmian.
Dlatego zwróci³am siê do pani Cze-
s³awy Szuszkiewicz � naczelnik Wy-
dzia³u Ruchu Drogowego i Dróg Po-
wiatowych z pro�b¹ o wyja�nienia w
sprawie rejestracji samochodów spro-
wadzanych z pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej po 1 maja.

Justyna Giera: - Co nale¿y za-
³atwiæ, nim przyst¹pi siê do reje-
stracji zakupionego samochodu?

Czes³awa Szuszkiewicz: - Wej�cie
Polski do UE wiele zmieni³o w prze-
pisach w zakresie sprowadzania i re-
jestracji samochodów z terytorium
pañstw unijnych. Otó¿ od 1 maja
2004 r., zanim zarejestruje siê samo-
chód osobowy sprowadzony z
pañstw cz³onkowskich UE, nale¿y w
ci¹gu 5 dni od dnia jego nabycia z³o-
¿yæ deklaracjê uproszczon¹ do w³a-
�ciwego urzêdu celnego. Nie zg³asza
siê go ju¿ do odprawy celnej, bo taka
nie istnieje na terenie UE. W urzêdzie
celnym nale¿y op³aciæ akcyzê. W celu
uregulowania spraw zwi¹zanych z
podatkiem VAT nale¿y zg³osiæ siê do
swojego urzêdu skarbowego. Po znie-
sieniu normy Euro 2 jednym z naj-
wa¿niejszych dokumentów przy
pierwszej rejestracji w kraju jest za-
�wiadczenie o pozytywnym wyniku

Co mo¿na za³atwiæ w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich?

Gdzie, z czym, do kogo, jak d³ugo, ile to kosztuje???
Z tymi pytaniami borykaj¹ siê najczê�ciej petenci, którzy chc¹ w starostwie za³atwiæ
jak¹� sprawê. Przedstawiamy wiêc kilka informacji, które u³atwi¹ Pañstwu ¿ycie.

Zmiany w rejestracji pojazdów
badania technicznego. Na dokonanie
wszystkich tych czynno�ci nabyw-
ca pojazdu ma 30 dni, bo taki jest
okres, w czasie którego kupuj¹cy jest
zobowi¹zany zarejestrowaæ pojazd
na terytorium Polski. Nie wprowa-
dzono zmian wzorów tablic rejestra-
cyjnych, poniewa¿ zmian takich nie
wymagaj¹ postanowienia Traktatu
Akcesyjnego. Polskie tablice rejestra-
cyjne wprowadzone w 1999 r. s¹ zgod-
ne z Wiedeñsk¹ Konwencja o ruchu
drogowym, zatem odpowiadaj¹ prze-
pisom Unii.

J.G.: - Czy wysoko�æ akcyzy
zmieni³a siê po naszym wej�ciu do
UE?

Cz. Sz.: - Od 1 maja 2004 r. wy-
soko�æ akcyzy obowi¹zuje na do-
tychczasowych zasadach, a wiêc uza-
le¿niona jest od roku produkcji i po-
jemno�ci silnika. I tak: za pojazdy sa-
mochodowe o pojemno�ci silnika po-
wy¿ej 2000 cm3 � stawka akcyzy
wynosi od 13,6 %, za� za pojazdy o
pojemno�ci do 2000 cm3 od 3,1 %,
np.: rok produkcji 2003 i 2004 � 3,1
%, rok produkcji 2002 � 15,1 %, rok
produkcji 1998 � 63,1%, rok produk-
cji 1997 i wszystkie starsze samo-
chody � 65,0 %

J.G.: - Jakie wiêc nale¿y przed-
³o¿yæ dokumenty w starostwie po-
wiatowym, by zarejestrowaæ spro-
wadzony samochód?

Cz. Sz.: -  Rejestracji tych samo-
chodów dokonuje siê na podstawie
nastêpuj¹cych dokumentów: dowo-
du w³asno�ci pojazdu - tj. umowa
kupna, faktura, rachunek; dowodu re-
jestracyjnego, je¿eli pojazd by³ zare-
jestrowany lub dokumentu potwier-
dzaj¹cego wyrejestrowanie pojazdu
z zagranicy; dokumentu potwierdza-
j¹cego zap³atê akcyzy, wydanego
przez urz¹d celny; za�wiadczenia po-
twierdzaj¹cego uiszczenie podatku od
towarów i us³ug lub potwierdzenie
braku takiego obowi¹zku wydanego
przez Urz¹d Skarbowy; za�wiadcze-
nia o pozytywnym wyniku badania
technicznego pojazdu, je¿eli pojazd
by³ rejestrowany zagranic¹. W przy-
padku rejestracji samochodu nowe-
go, konieczny jest wyci¹g ze �wia-
dectwa homologacji, albo odpis de-
cyzji zwalniaj¹cej pojazd z homolo-
gacji wydany w kraju zakupu. Doku-
menty przedstawione do rejestracji
pojazdu w jêzyku obcym powinny
byæ obowi¹zkowo przet³umaczone
przez t³umacza przysiêg³ego.

Sprawy zwi¹zane z rejestracj¹
pojazdów reguluj¹ przepisy prawne
zawarte w Rozporz¹dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r,
zmienione przepisami w roku 2003 i
2004 � Dz. U. z 2002 r, Nr 133, poz.
1123 z pó�n. zm.

- Dzwoniono do Pana?! A sk¹d
wiedziano o takiej propozycji?
Przecie¿ radny Jan Cie�lik stwier-
dzi³ na sesji, ¿e kandydatura trzy-
mana by³a przez Pana ugrupowa-
nie -  Mniejszo�æ Niemieck¹ - w
tajemnicy do ostatnich chwil, a
SLD te¿ chcia³o siê w³¹czyæ do roz-
mów.
- To prawda, ¿e oficjalnie o mojej
kandydaturze siê nie mówi³o, ale nie-
oficjalnie nikt jej nie ukrywa³. Moje
nazwisko wcale nie by³o tajemnic¹.
Nie zmienia to faktu, ¿e nie dyskuto-
wali�my tej kwestii z innymi ugru-
powaniami, ale te¿ nie by³o powodu,
¿eby to czyniæ. Wszystkie ugrupo-
wania we wszystkich samorz¹dach
tak robi¹ � bez wzglêdu na szczebel
tego samorz¹du. Ju¿ Churchill stwier-
dzi³, ¿e ludzko�æ nic lepszego nad de-
mokracjê nie wymy�li³a. Przecie¿
sama nazwa samo - rz¹d wskazuje
jego istotê. Czy widaæ w tym okre-
�leniu jakie� uwarunkowania poli-
tyczne? Nie. Mimo to wszystkie sa-
morz¹dy � i wojewódzkie, i powia-
towe, i gminne � s¹ upolitycznione. I
dzia³aj¹ w uzale¿nieniu od sytuacji
politycznej. Ja osobi�cie nad tym
ubolewam.
- Ale co to Panu przeszkadza?
- Sporo osób, bardzo warto�cio-
wych, w ogóle nie anga¿uje siê w ja-
kiekolwiek dzia³anie w³a�nie ze wzglê-
du na takie uzale¿nienie samorz¹du
od polityki. A mog³yby wiele dobre-

go zrobiæ dla w³asnej spo³eczno�ci.
- Na ostatniej sesji radni powo-
³ali zaproponowany przez Pana
Zarz¹d Powiatu. Poza tym, ¿e li-
czy o jedn¹ osobê mniej � jest to
stary sk³ad.
- Zgodnie z zapisami w statucie �
sk³ad Zarz¹du Powiatu liczy 5 osób.
Na sesji 30 czerwca zostanie uzupe³-
niony. Osobn¹ kwesti¹ jest � czy
powo³ana wówczas osoba bêdzie eta-
towym czy nieetatowym cz³onkiem
Zarz¹du. Zastanawiamy siê jeszcze
nad tym zagadnieniem � je�li nieeta-
towo�æ przyniesie spore oszczêdno-
�ci, przychylimy siê do takiej wersji.
- Nie odpowiedzia³ Pan jednak
na pytanie o osobowy sk³ad Zarz¹-
du.
- Odwo³am siê tu do sportu � w
czasie dobrej gry nie zmienia siê sk³a-
du zespo³u. Owszem, gdy jeden za-
wodnik jest kontuzjowany � wpro-
wadza siê nowego, ale przecie¿ nie
ca³¹ dru¿ynê!
- Wrócê jeszcze do s³ów Pana
wyst¹pienia na sesji: �nadszed³
czas leczenia ran�. Co one ozna-
czaj¹?
- Musimy wyciszyæ przyczyny,
dla których mog³yby siê rodziæ kon-
flikty. W naszym regionie stosunki
miêdzy mniejszo�ci¹ a wiêkszo�ci¹
s¹ poprawne. Incydent z god³em móg³
kogo� zraniæ uczuciowo. Ale czas le-
czy rany, my musimy w tym pomóc.
Opolszczyzna nigdy nie by³a miej-

scem konfliktów narodowo�ciowych,
a przecie¿ zamieszkuj¹ j¹ ró¿ne nacje
� Polacy, Niemcy, Romowie. Tu swo-
je miejsce znale�li ludzie przybyli ze
Wschodu, z Ma³opolski, autochtoni.
I ¿yj¹ w zgodzie. Ale prasa podchwy-
tuje sensacje. To stanowi jej po¿yw-
kê; pozytywy i spokojne ¿ycie jest
dla niej nudne - z tego nie da siê zro-
biæ dobrego tematu. Nam natomiast
zale¿y w³a�nie na spokojnym ¿yciu i
uczciwej pracy.

Rozmawia³a M. Górka

Chcemy ¿yæ spokojnie

- ur. w 1950 r.; przez wiêkszo�æ
zawodowego ¿ycia, jak mówi,
zwi¹zany by³ z budownictwem �
pracowa³ w OPBP nr 1 w Opolu;
po reformie administracyjnej i
utworzeniu powiatów � kandydo-
wa³ do Rady Powiatu Strzeleckie-
go; pierwszy raz wybrany zosta³
do niej w 1998 r.; od marca 2002 r.
pe³ni³ funkcjê wicestarosty.

¯onaty, doros³a córka (�w³a-
�nie skoñczy³a germanistykê�); na
hobby praktycznie nie ma czasu;
w wolnych chwilach, choæ nie ma
ich za wiele - lubi wypoczywaæ w
ogrodzie (sam siê nim nie zajmuje,
ale ¿ona po�wiêca temu sporo cza-
su) albo je�dzi na rowerze; jak ka¿-
dy mê¿czyzna � lubi sport (jako
kibic); z przyjemno�ci¹ oddaje siê
te¿ lekturze ksi¹¿ek o tematyce hi-
storycznej (zafascynowany jest na
przyk³ad �Europ¹� Normana Da-
viesa).

c.d. ze str. 1

Józef Swaczyna


