2

POWIAT STR Z E LE C K I

Sesja Rady Powiatu

Zwo³ana na 17 wrzenia br. sesja
rady Powiatu trwa³a ponad 4 godziny 
ale te¿ porz¹dek by³ bardzo obszerny,
obejmowa³ m.in. sprawozdanie z realizacji bud¿etu Powiatu za I pó³rocze br.,
wykonanie planu finansowego szpitala
powiatowego w I pó³roczu i debatê
owiatow¹.
Po przedstawieniu przez starostê
Józefa Swaczynê informacji o pracy Zarz¹du Powiatu i spotkaniach w okresie
miêdzysesyjnym przyst¹piono do dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji
bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2010 r.
Wczeniej zaopiniowa³a je pozytywnie
Komisja Rewizyjna, a tak¿e Regionalna Izba Obrachunkowa.
Podobne zdanie mia³y wszystkie
komisje problemowe Rady Powiatu, w
imieniu których na sesji wypowiedzieli
siê ich przewodnicz¹cy. Niemniej radny Jan Bogusz pyta³, dlaczego zmieniony zosta³ zakres zadania zwi¹zanego z modernizacj¹ drogi Ro¿ni¹tów-Szymiszów.
Starosta Swaczyna odpowiedzia³, ¿e
w bud¿ecie na 2010 r. na tê inwestycjê
zarezerwowano 42 tys. z³, wydano natomiast ponad 62,5 tys. z³ w zwi¹zku z
poszerzeniem zakresu zadania. - W
miejscu przez pana wskazanym nale¿y
przebudowaæ ca³¹ kanalizacjê deszczow¹. Jest to zwi¹zane z zabezpieczeniem na ten cel ok. 100 000 z³  stwierdzi³.
Ostatecznie uchwa³ê w sprawie
przyjêcia informacji Zarz¹du Powiatu
Strzeleckiego o przebiegu wykonania
bud¿etu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze pó³rocze 2010 roku radni przyjêli
17 g³osami za i 1 przeciw.
Ju¿ bez ¿adnych uwag  jednog³onie - radni podjêli uchwa³ê w sprawie
przyjêcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze pó³rocze 2010 roku
planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Pra³ata Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, podobnie jak w sprawie zmiany w bud¿ecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2010 oraz zaci¹gniêcia
przez Powiat Strzelecki krótkoterminowego kredytu na na wyprzedzaj¹ce
finansowanie dzia³añ ze rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej.
Mo¿e brzmi to doæ zawile, ale przypomnijmy  o czym pisalimy ju¿ niejeden raz - przy realizacji wielu projektów dofinansowanych ze rodków unijnych trzeba mieæ nie tylko wk³ad w³asny, ale te¿ finanse na to, by ca³e
zadanie zakoñczyæ  dopiero potem nastêpuje refundacja ze rodków UE.
Kolejny ogromny temat w porz¹dku obrad to debata owiatowa  informacja o stanie realizacji zadañ owiatowych Powiatu Strzeleckiego za rok
szkolny 2009/2010.
Wicestarosta Waldemar Gaida przypomnia³, ¿e jest to ostatnia debata
owiatowa w obecnej kadencji Rady 
musi wiêc stanowiæ podsumowanie nie
tylko minionego roku, ale przynajmniej
skrótowo wszystkich dokonañ. - Wielu
dzia³añ nie uda³oby siê zrealizowaæ gdyby nie ludzie, którzy myl¹ i czuj¹ podobnie  mówi³ wicestarosta. - Z tego
miejsca chcia³bym podziêkowaæ ca³emu lobby edukacyjnemu Rady Powiatu na czele z panem dr Cielikiem, seniorem nauczycielstwa, panem Tubkiem i ca³ej grupie radnych, którzy pracuj¹ w Komisji Edukacji. Dziêkujê równie¿ dyrektorom i nauczycielom, z którymi mia³em przyjemnoæ pracowaæ,
na czele z dyrektorem Pagaczem. Uda-

³o nam siê, przy realizacji zadañ owiatowych, skupiæ ludzi z pasj¹, którzy
traktuj¹ owiatê jako dobro wspólne.
Najwiêksza placówka owiatowa, dla
której Powiat Strzelecki jest organem
prowadz¹cym, to ZSZ Nr 1 - uczy siê w
niej 1286 uczniów w 45 oddzia³ach; w
ZSZ w Zawadzkim - 279 uczniów w 11
oddzia³ach, ZSO - 615 uczniów w 23
oddzia³ach, LO w Zawadzkim - 190 w 9
oddzia³ach, ZS w Strzelcach Opolskich
- 54 uczniów w 8 oddzia³ach, ZS w Kad³ubie - 47 w 10 oddzia³ach, ZS przy

woczenieniem bazy dydaktycznej w
ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opolskich, w
bazê sportow¹ (Orliki), dokoñczenie inwestycji w LO w Zawadzkiem zwi¹zan¹
z ociepleniem, monta¿em solarów, wymian¹ owietlenia.
Podsumowuj¹c 12 lat Samorz¹du
Powiatowego to ogrom prac i inwestycji na rzecz owiaty, prze³om cywilizacyjny. I choæ nie wszystko uda³o siê
zrobiæ, jeszcze wiele wyzwañ przed
nami, ale przy partnerskim modelu
wspó³pracy samorz¹d  dyrekcje poszczególnych placówek, mylê ¿e im
sprostamy  oceni³ wicestarosta.
Przypomniano równie¿, ¿e dwie
nasze placówki ponadgimnazjalne
ucierpia³y na wskutek powodzi: obie w
Zawadzkiem. W wyniku dzia³añ dyrektorów tych szkó³ zosta³y podjêto prace w kierunku przywrócenia zalanych
pomieszczeñ do pierwotnego stanu. Finansowanie prac odbywa siê z dwóch
róde³, odszkodowania wyp³acanego
przez ubezpieczyciela oraz jako Powiat
wyst¹pilimy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o rodki z rezerwy celowej.
Radny Jan Cielik oceni³, ¿e informacja wraz z prezentacj¹ multimedialn¹
daje pe³en obraz przeobra¿eñ, jakie

Nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
DPS w Zawadzkiem - 41 uczniów w 9
oddzia³ach, natomiast w Orodku Szkolno-Wychowawczym w Lenicy - 180
uczniów w 18 oddzia³ach. Dzi uczy siê
w nich 2823 uczniów (pbserwowany w
ostatnich latach spadek ich liczby w
wyniku ni¿u demograficznego zosta³
zahamowany). Kolejna nasza placówka to Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Górze w. Anny.
Wicestarosta Gaida podkreli³, ¿e
subwencje owiatowe stanowi³y ponad
po³owê wartoci bud¿etu Powiatu, a
przy prawie takiej samej liczbie uczniów
wzrasta³y nak³ady na owiatê i to znacznie. Dopowiedzia³ równie¿, ¿e kszta³cenie specjalne jest kszta³ceniem drogim, decyduj¹ o tym m.in. bogata baza
i niewielka iloæ uczniów w oddzia³ach.
Nale¿y w³o¿yæ du¿y wysi³ek w pozyskiwanie uczniów, by zahamowaæ migracjê do szkó³ poza naszym powiatem, a proponowana przez nas oferta
edukacyjna musi byæ na tyle ciekawa i
bogata, by stanowi³a magnes dla m³odzie¿y.
Andrzej Piontek, Naczelnik Wydzia³u Edukacji dopowiedzia³, ¿e w naszych szko³ach prowadzi siê 9 profili
nauczania, a najciekawsze to jêzykowe, multimedialne, informatyczne, na
poziomie techników kszta³cimy w 10
zawodach. Mo¿emy siê chwaliæ równie¿ wynikami egzaminów maturalnych
 zdawalnoæ na poziomie 81,8% plasuje nas na 4 miejscu wród powiatów
województwa opolskiego. Szczyciæ mo¿emy siê tak¿e wieloci¹ i wielkoci¹
projektów owiatowych z wykorzystaniem rodków unijnych. Bardzo pozytywny obraz zmian w owiacie wynika
równie¿ z rozmiaru projektów prowadzonych z wykorzystaniem rodków
europejskich. Na tym polu mamy siê
czym pochwaliæ.
Wicestarosta Gaida przypomnia³ w
tym miejscu inwestycje zwi¹zane z uno-

zasz³y w owiacie powiatowej na przestrzeni ostatnich lat - od momentu kiedy wymienione placówki s¹ w gestii
Powiatu. Doda³ równie¿, ¿e miernikiem
jakoci kszta³cenia s¹ wyniki egzaminu
zewnêtrznego. wietny wynik osi¹ga
gimnazjum dwujêzyczne. Oprócz wiedzy musimy jednak zwracaæ równie¿
uwagê na wychowanie. Zbyt czêsto cz³o-

stomatologicznej.
Dyrektor LO w Zawadzkiem R.
Pagacz  w imieniu w³asnym i wszystkich dyrektorów dziêkowa³ wszystkim,
którzy przyczynili siê do dobrej sytuacji w placówkach przez nas prowadzonych oraz generalnie w owiacie.
Prosimy tylko  mówi³ - aby nie ustawaæ w dzia³aniach na rzecz rozwoju
owiaty. Zgadzam siê, ¿e sen z powiek
dyrektorów szkó³ mo¿e spêdzaæ demografia.
Dyrektor ZSO Jan Wróblewski
zwróci³ natomiast uwagê na problem
zbytniego obci¹¿enia uczniów, którzy
najczêciej przebywaj¹ w szkole od
godz. 8.00 do 15.00 czêsto 16.00. wracaj¹ do domu i zajmuj¹ siê odrabianiem
lekcji, najczêciej maj¹ obowi¹zki nie
zwi¹zane z nauk¹. Mylê ¿e nale¿a³oby zastanowiæ siê nad uruchomieniem
w szko³ach sto³ówek.
Wicestarosta Gaida stwierdzi³ w
odpowiedzi, ¿e dzia³ania musz¹ byæ uzasadnione ekonomicznie. Nale¿a³oby
rozpoznaæ skalê zapotrzebowania na
tak¹ dzia³alnoæ i dokonaæ analizy
kosztów.
Dyrektor ZSZ nr 1 Halina Kajstura
odnios³a siê do kwestii dyscypliny w
szko³ach.
- Musimy dzia³aæ w tym obszarze
bardzo ostro¿nie ze wzglêdu na ró¿norodnoæ rodowisk z których pochodz¹
nasi uczniowie i do ka¿dego ucznia
musimy podchodziæ indywidualnie 
zauwa¿y³a.
Natomiast radny Hubert Barton,
nawi¹zuj¹c do wyników osi¹ganych
przez szko³y, oceni³, ¿e rankingi publikowane w prasie s¹ wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o wyborze szko³y przez m³odzie¿.
Pozosta³e uchwa³y radni podjêli w nastêpuj¹cych sprawach:
- w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok
2010 Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej  Zespo³u
Opieki Zdrowotnej z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich
- w sprawie okrelenia zadañ realizowanych przez Powiat Strzelecki, na
które przeznacza siê w 2010 roku rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i wysokoci rodków na ich finansowanie
- w sprawie zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
- w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej projektu uchwa³y Rady Miejskiej w
Gliwicach w sprawie przekszta³cenia
SPZOZ Gliwickiego Orodka Adapta-

W bazê owiatow¹ Powiat Strzelecki inwestuje od lat - nowe oblicze ZSO.
wiek o ogromnej wiedzy jest niewychowany, z³y. Tutaj nale¿y powiedzieæ o
nowej roli rad pedagogicznych. W
zwi¹zku z tym coraz wiêksz¹ wagê nale¿y przypisywaæ ewaluacji, zarówno
wewnêtrznej jak i zewnêtrznej zarz¹dzanej przez kuratorium.
Wracaj¹c do wychowania  mówi³
- trzeba zrobiæ wszystko, by wzrós³ poziom dyscypliny w szko³ach, przestrzegania regulaminów, bez tego nie ma jakoci. Du¿¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
zajêcia pozalekcyjne, które powinny
s³u¿yæ organizacji czasu wolnego
uczniów, kierunkowaæ ich zainteresowania. Zwracam uwagê na fatalny stan
szkolnej opieki lekarskiej, szczególnie

cyjno  Rehabilitacyjnego.
W sprawach ró¿nych radna Barbara Ksionsko z³o¿y³a skargê na arogancjê oraz brak profesjonalizmu personelu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Dyrektor szpitala
Beata Czempiel obieca³a, ¿e na pewno
zajmie siê wyjanieniem skargi, ale
musi mieæ wiêcej szczegó³ów, by wiedzieæ, kto jest adresatem tej skargi,
zostanie te¿ przeprowadzona rozmowa z personelem.
Radna B. Ksionsko z³o¿y³a te¿
wniosek na pimie dotycz¹cy przywrócenia kursu autobusu ze Strzelec Opolskich do Zdzieszowic o godz.18.20.
Jan Cholewa

Radni
oceniaj¹
kadencjê
Henryk
Bartoszek,
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, bardzo
pozytywnie
ocenia mijaj¹c¹ kadencjê.
I to zarówno
pod wzglêdem
tego, co uda³o
siê zrobiæ w
powiecie, jak i pod wzglêdem przygotowania merytorycznego radnych.
- Koniec kadencji jest zupe³nie ró¿ny od jej pocz¹tku: ci, którzy s¹ po raz
pierwszy radnymi, poznali ju¿ zasady
pracy organów samorz¹du i przepisów,
jakie nas obowi¹zuj¹, a gdy jeszcze w
radzie zasiadaj¹ osoby z pewnym sta¿em w samorz¹dzie  mamy niemal
komfortow¹ sytuacjê: kompetencje po³¹czone z dobrze uk³adaj¹c¹ siê wspó³prac¹. £atwiej wiêc dyskutowaæ nad niektórymi tematami, ³atwiej przyj¹æ niektóre rozwi¹zania, ³atwiej o kompromis  mówi Henryk Bartoszek.  Widaæ
to zarówno na posiedzeniach komisji
problemowych, kiedy wiêkszoæ tematów jest dog³êbnie przewa³kowana,
jak i podczas sesji. I to chyba s³uszny
kierunek, bo choæ nie nikn¹ ewentualne
rozbie¿noci, potrafimy dojæ do wspólnego stanowiska.
Gdy pytam, czy jednak co budzi
niedosyt, s³yszê w odpowiedzi jedno s³owo: drogi!
- Ze wszystkich sfer dzia³añ powierzonych kompetencjom samorz¹du powiatowego drogi to temat, który zapewne jeszcze d³ugo bêdzie budzi³ w odczuciach zarówno samorz¹dowców jak i
mieszkañców niedosyt  ocenia H. Bartoszek.  Wszystko za spraw¹ wieloletniego niedoinwestowania w przesz³oci,
a dzi - braku wystarczaj¹cej iloci rodków na remonty i modernizacje dróg
oraz zwi¹zanej z nimi infrastruktury. To
problem nie tylko nasz, Powiatu Strzeleckiego, ale wszystkich samorz¹dów:
przy ograniczonych mo¿liwociach finansowych samorz¹d nie ma wielkiego
pola manewru. Jeli wiêc oceniamy to,
co uda³o siê nam zrobiæ na drogach w
ci¹gu jednej kadencji  wiele tego nie
bêdzie, choæ zauwa¿y trzeba, ¿e ogromnym wsparciem by³ dla nas Narodowy
Program Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli schetynówek. Inaczej jednak sprawa bêdzie wygl¹da³a, jeli spojrzymy na
drogi z perspektywy ca³ego okresu istnienia samorz¹du powiatowego  obraz
zmian jest bardzo pozytywny. A pieni¹dze przecie¿ potrzebne s¹ nie tylko na
zadania inwestycyjne. Drogownictwo to
ca³y ci¹g: odtworzyæ (lub wybudowaæ) 
utrzymaæ  modernizowaæ.
- Podobnie nale¿y oceniæ pozosta³e
obszary dzia³añ naszego samorz¹du  dodaje radny Bartoszek.  Mo¿emy pochwaliæ siê dokonaniami w opiece spo³ecznej. Dziêki niema³ym nak³adom na
modernizacjê uda³o siê nam uzyskaæ
standaryzacjê naszych DPS-ów, podwy¿szyæ komfort ¿ycia ich mieszkañców i
poprawiæ jakoæ opieki. Zadanie zapewnienia pogodnej staroci to zadanie, z
którym samorz¹d powiatowy siê identyfikuje.
Owiata to kolejny temat, obok którego nie mo¿na przejæ obojêtnie i powiedzieæ co tam zrobili. Uda³o siê nam
zrobiæ naprawdê du¿o. Inwestycje w
obiekty szkolne, w bazê dydaktyczn¹ i
sportow¹, to tak naprawdê inwestycje w
m³odych ludzi, w otworzenie im furtki
w przysz³e ¿ycie.
Kolejny temat  bezpieczeñstwo.
Mylê, ¿e do kwestii zwi¹zanych z zapewnieniem poczucia bezpieczeñstwa takiego codziennego, ale i przeciwpo¿arowego, mieszkañcy naszego powiatu nie
maj¹ ¿adnych zastrze¿eñ: tu naprawdê
¿yje siê bezpiecznie i spokojnie.
Na koniec chcia³bym jeszcze podkreliæ  mówi H. Bartoszek  bardzo
dobr¹ wspó³pracê samorz¹du powiatowego z organizacjami pozarz¹dowymi.
Dziêki powiatowemu programowi
wspó³dzia³ania z nimi organizacje  które prowadz¹ przecie¿ bardzo ró¿norodn¹
dzia³alnoæ  uzyskuj¹ w konkursie ofert
dofinansowanie na takie swoje dzia³ania, które de facto skierowane s¹ do szerokich krêgów spo³eczeñstwa.

