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Ponad trzy godziny trwa³a ostat-
nia sesja Rady Powiatu - 30 grudnia
2008 roku. Mo¿na by powiedzieæ �
ca³kiem nied³ugo jak na sesjê bud¿e-
tow¹, ale je�li we�mie siê pod uwagê,
¿e przecie¿ projekt bud¿etu przed-
stawiony przez Zarz¹d Powiatu �wa³-
kowany� by³ na wszystkich komi-
sjach problemowych � te trzy godzi-
ny to nie jest tak ma³o. Najistotniej-
sze jednak, ¿e ten najwa¿niejszy dla
ka¿dego samorz¹du dokument zosta³
uchwalony. I to przy tylko jednym
g³osie wstrzymujacym siê, pozosta-
³ych 17 radnych obecnych na sesji g³o-
sowa³o za przyjêciem bud¿etu na rok
2009.

Zanim jednak dosz³o do podjêcia
uchwa³y � radni dyskutowali nad pro-
jektem bud¿etu.

Radny Jan Cie�lik w imieniu Ko-
misji Edukacji podziêkowa³ za
uwzglêdnienie przez Zarz¹d Powiatu
poprawek wnioskowanych przez ko-
misjê: zwiêkszenia �rodków na gran-
ty edukacyjne na zajêcia pozalekcyj-
ne i �rodki dydaktyczne.
- Wyra�nie wzros³a rezerwa o�wia-
towa, co komisja przyjmuje z zado-
woleniem - mówi³. - Rosn¹ nak³ady
na kulturê, ochronê dziedzictwa naro-
dowego i na kulturê fizyczn¹. S¹ rów-
nie¿ �rodki w bud¿ecie na konkursy:
na najlepszego ucznia powiatu i na
opis do�wiadczeñ w zakresie pracy
wychowawczej nauczycieli. Dziêku-
jê za wyra¿enie zgody na to, aby czê�æ
pieniêdzy przewidzianych na remont
dachu zawadczañskiego LO, który jest
równie¿ konieczny, przeznaczyæ na
�Orlika� w Zawadzkiem.

Radny Franciszek £upak
przedstawi³ stanowisko Komisji Bu-
d¿etu. - Przyjêto ten projekt pozy-
tywnie, z jednym g³osem przeciw. Po
analizie i dyskusji Komisja nie wnio-
s³a zmian do projektu na 2009 r. W
trakcie Komisji radny Jan Bogusz z³o-
¿y³ wniosek dotycz¹cy kontynuacji
budowy chodnika w ci¹gu drogi po-
wiatowej w Szymiszowie. Wniosek
zosta³ poddany g³osowaniu i stosun-
kiem g³osów 1 za, 2 przeciw, 1 wstrzy-
muj¹cy zosta³ odrzucony. 8 grudnia
2008 roku Komisja przeanalizowa³a
opinie wszystkich komisji problemo-
wych Rady Powiatu Strzeleckiego

Sesja Rady Powiatu

(¿adna z nich nie wnioskowa³a o
wprowadzenie zmian w bud¿ecie na
przysz³y rok) i postanowi³a pozy-
tywnie zaopiniowaæ projekt bud¿e-
tu na 2009r.

Komisja Bud¿etu w przeddziñ
sesji stosunkiem g³osów 4 za, 1 prze-
ciw pozytywnie zaopiniowa³a pro-
jekt bud¿etu na rok 2009. Z³o¿y³a te
podziêkowania Zarz¹dowi, Pani
Skarbnik i Wydzia³owi Finansowemu
za ogrom pracy nad tym projektem.
Radny Jan Bogusz mówi³ tak: -
Trudno jest zrealizowaæ wszystkie
wnioski mieszkañców i radnych na-
szego powiatu. Nie rozpaczam nad
tym, ¿e nie zosta³y uwzglêdnione te
zg³oszone przeze mnie, z³o¿one zgod-
nie z uchwa³¹ proceduraln¹. Boli mnie
natomiast przyczyna odrzucenia
tych wniosków, bo wiem o tym, ¿e
Zarz¹d i Rada Powiatu musi doko-
nywaæ �trudnych wyborów�. Przy-
pomnê jednak, ¿e tyle razy obiecane
(i podtrzymywane przy okazji ró¿-
nych spotkañ) inwestycje drogowe
w Szymiszowie nie zosta³y do dnia
dzisiejszego zrealizowane. Z tego
powodu jestem przeciwny uchwale-
niu bud¿etu.

Radny Krzysztof Fabianowski
zwróci³ uwagê na to, ¿e zmiany stóp
podatkowych odbij¹ siê na wp³ywach
samorz¹dów. - W tym kontek�cie za-
leca³bym, aby uwa¿nie patrzeæ co siê
bêdzie dzia³o z dochodami od osób
fizycznych � mówi³. - Zwiêkszali-
�my o 333.000 z³ dochody z tego
tytu³u, bo by³ wysoki wzrost gospo-
darczy, ros³o zatrudnienie, p³ace. Te-
raz jeste�my w kryzysie, a ustawo-
dawca obni¿a stopy procentowe.
Druga sprawa to nadchodz¹ca zmia-
na w ocenie zdolno�ci kredytowej
samorz¹du, która bêdzie istotna przy
projekcie bud¿etu na 2010 rok.
Zapyta³ te¿ o warto�æ subwencji
o�wiatowej, a tak¿e o z³o¿enia poli-
tyki p³acowej w jednostkach o�wia-
towych.

Wicestarosta Waldemar Gaida
odpowiedzia³, ¿e z zapewnieñ stro-
ny rz¹dowej wynika, ¿e warto�æ sub-
wencji nie ulegnie zmianie, natomiast
odnosz¹c siê do drugiej kwestii
stwierdzi³, ¿e wynegocjowano z dy-
rektorami jednostek kwotê podwy-
¿ek w dwóch etapach: w styczniu i

wrze�niu. Wprowadzono równie¿ do
rezerwy celowej w projekcie bud¿e-
tu na 2009 r. 224 tysi¹ce z³otych, za-
oszczêdzone w roku 2008, które w
czê�ci maj¹ ewentualnie zniwelowaæ
skutki zmniejszenia subwencji w czê-
�ci o�wiatowej dla samorz¹dów.

Starosta Józef Swaczyna za-
uwa¿y³, ¿e pierwotna propozycja
wzrostu p³ac na rok 2009 zosta³a
zwiêkszona do 430.000 z³ � i taka
warto�æ znalaz³a siê w projekcie bu-
d¿etu.
- Spotka³em siê z naszymi zwi¹zka-
mi, gro¿ono sporem zbiorowym itd.
- mówi³. - Na podstawie danych z
wszystkich powiatów mogê powie-
dzieæ, ¿e w 2008 r. podwy¿ki w na-
szym starostwie by³y najwiêksze w
województwie, a okoliczno�ciowe
premie, np. �karpiowe�, by³y zbli-
¿one do pierwszej trójki w wojewódz-
twie.

Z kolei nawi¹zuj¹c do uwag rad-
nego Bogusza starosta Swaczyna
stwierdzi³, ¿e przy realizacji wiêk-
szej ilo�ci projektów � zyska³oby siê
wiêkszy poklask spo³eczno�ci. Uzna-
li�my jednak, ¿e ze �rodków na �sche-
tynówki� bêdziemy realizowaæ inwe-
stycje w gminie Strzelce, a konkret-
nie ul. Cementow¹ i 1 Maja. Jednak
potrzeb  jest bardzo du¿o. Ju¿ wi-
daæ, jak rozje¿d¿aj¹ nasz¹ jedn¹ z
g³ównych dróg -  z Jemielnicy przez
Centawê. Jak bêdzie za parê miesiê-
cy, za rok - to siê przekonamy. Staje-
my przed trudnymi wyborami i mu-
simy podejmowaæ trudne decyzje.
Dzi�, patrz¹c perspektywicznie, do
2012 roku w powiecie strzeleckim jest
do przerobienia ponad 200 mln z³
przez samorz¹dy na inwestycje - to
du¿y pieni¹dz dla wykonawców, ale
jak ostatecznie zachowaj¹ siê po og³o-
szeniu przetargów i czy uda siê nam
w efekcie co� zaoszczêdziæ � poka¿e
czas.
- Dziêkujê wszystkim radnym za
ogromny wk³ad w projekt tego trud-
nego bud¿etu. Jest trudny, poniewa¿
sytuacja finansowa kraju, a co za tym
idzie � samorz¹dów - nie jest w tej
chwili jasno okre�lona. Byæ mo¿e w
przysz³ym roku staniemy przed dy-
lematem, czy kontynuowaæ w opar-
ciu o inn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ pañ-
stwa obwodnicê pó³nocn¹ Strzelec,

czy te¿ szpital � mówi³ dalej starosta
Swaczyna. - Oba zadania stanowi¹
dla nas konieczno�æ. Gdyby szpital,
w oparciu o plan rzeczowo � finan-
sowy na lata 2011-2012, wzi¹³ kre-
dyt, musia³by go sp³acaæ w wysoko-
�ci 700-800 tys. rocznie: czy temu w
ogóle podo³a? Musimy te¿ siê zasta-
nowiæ czy przekszta³caæ szpital czy
te¿ zostawiæ go w dotychczasowej
formie. Ze �rodków, które szpital ma
z NFZ, nie da siê rady dostosowaæ
placówki do wymogów, jakie stawiaj¹
minister zdrowia i UE. Na to potrze-
bowaliby�my oko³o 10 mln z³. To s¹
ogromne wyzwania. Powoli rozwi¹-
zujemy problem DPS, a za chwile
bêdzie trzeba inwestowaæ w szpital.
Dzi� mo¿emy powiedzieæ tyle:
wszystko zale¿y od stanu naszego
pañstwa i �rodków, jakie otrzymamy.
My�lê, ¿e przyjdzie taka chwila, kie-
dy bêdziemy wszyscy zadowoleni i
wszyscy podnies¹ rêkê na znak po-
parcia dla bud¿etu Powiatu Strzelec-
kiego.

K. Fabianowski oceni³, ¿e bud¿et
na przysz³y rok jest naprawdê dobry
i stanowi podwaliny pod przysz³o�æ
rozwoju powiatu. Prawid³owe s¹ te¿
dokonane wybory zadañ, co widaæ w
rankingu projektów. Te z³o¿one przez
Zarz¹d Powiatu zajê³y pierwsze miej-
sce zarówno w ocenie merytorycz-
nej, jak i logiki, ci¹g³o�ci, wyboru miej-
sca, w którym to siê dzieje, bo z punk-
tu widzenia rozwoju powiatu jest to
miejsce bardzo wa¿ne. Warto równie¿
powiedzieæ, ¿e Gmina Strzelce w ran-
kingu tych projektów zajê³a trzecie
miejsce. W tym miejscu wrócê do
ZPORR-u czyli Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego. Powiat Strzelecki z gminami
nale¿a³ do najaktywniejszych i dzi�
zajmowane miejsca �wiadcz¹ równie¿
o znakomitym podej�ciu i du¿ym
nap³ywie �rodków finansowych.
Mo¿na tylko z³o¿yæ gratulacje bo
przecie¿ du¿o wcze�niej trzeba by³o
podj¹æ decyzjê o podjêciu dzia³añ
przygotowuj¹cych do takich mo¿li-
wo�ci, jak �schetynówki�. Mieli�my
projekt znakomicie przygotowany,
który z³o¿ono, zaklepano i mo¿na byæ
dumnym z tego. To dobry bud¿et i
mo¿na za nim g³osowaæ.
Jak wspomniano na wstêpie � tê opi-

niê podzielili równie¿ inni radni, g³o-
suj¹c za przyjêciem bud¿etu 2009.

W dalszej czê�ci obrad radni podjêli
uchwa³y w sprawie:

- zmiany bud¿etu i zmian w bu-
d¿ecie Powiatu Strzeleckiego na
rok 2008

- uchwalenia tematyki i terminów
sesji Rady Powiatu Strzeleckie-
go na 2009 rok

-  zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

- zmiany Uchwa³y Nr XVII/161/
08 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 26 marca 2008 roku w spra-
wie: okre�lenia zadañ realizowa-
nych przez Powiat Strzelecki, na
które przeznacza siê w 2008 roku
�rodki Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych i wysoko�ci �rodków
na ich finansowanie

- ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasaj¹ z up³ywem
roku bud¿etowego 2008 oraz
okre�lenia ostatecznego terminu
ich realizacji w roku bud¿eto-
wym 2009

- zmiany Regulaminu Organizacyj-
nego Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Op.

- zawarcia porozumienia dotycz¹-
cego przeprowadzenia terapii lo-
gopedycznej

- zatwierdzenia �Programu wspó³-
pracy Powiatu Strzeleckiego z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi i in-
nymi podmiotami prowadz¹cy-
mi dzia³alno�æ po¿ytku publicz-
nego w roku 2009�

- udzielenia z bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej
gminie Le�nica - na projekt zwi¹-
zany ze szlakiem pielgrzymko-
wym (o czym piszemy w innym
miejscu).

Nastêpna sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê 28 stycznia 2008 roku o
godz. 13.00, a jej tematem bêdzie spra-
wozdanie z dzia³alno�ci Komisji Bez-
pieczeñstwa i Porz¹dku za 2008 rok
oraz przyjêcie planów pracy komisji
problemowych na 2009 rok. Sta³a
dat¹ obrad jest ostatnia �roda ka¿de-
go miesi¹ca.

Wojciech Witoñ

Trudny bud¿et

Stwierdzono równie¿, ¿e z³odzie-
je usi³owali wykorzystaæ przed�wi¹-
teczne zamieszanie. W Zawadzkiem
w dniu Wigilii próbowano ukra�æ
sztuczn¹ nawierzchniê na boisko �Or-
lik�,  natomiast w Szymiszowie w no-
woroczn¹ noc z³odziej usi³owa³ okra�æ
�jednorêkiego bandytê�, czyli maszy-
nê zrêczno�ciow¹. W ostatnim tygo-
dniu grudnia ub.r. strzeleccy policjanci
i funkcjonariusze Stra¿y Granicznej
uczestniczyli w akcji �Poszukiwany�,
której efektem by³o zatrzymanie17
osób, poszukiwanych przez policjê.

Rzecznik prasowy strzeleckiej
KPSP kpt. Joanna Badowska-Gha-
nem równie¿ przyzna³a, ¿e by³ to nad
wyraz spokojny okres dla stra¿aków.
Wezwania dotyczy³y wyjazdów do
niegro�nych po¿arów (�mietników,
sadzy w kominie, drzewek ozdob-
nych), sprawdzenia stê¿enia dwutlen-
ku wêgla w budynku lub usuwania
skutków kolizji drogowych. Najczê-
�ciej jednak w tym okresie stra¿acy
w codziennych raportach odnotowy-
wali: �brak zdarzeñ�.

Niespodziewanie
spokojne �wiêta
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Dyrektor DPS  Stanis³aw Marek
w imieniu dyrekcji i mieszkañców,
z³o¿y³ serdeczne i gor¹ce podziêko-
wania dla ca³ego Zarz¹du Powiatu za
pomoc i dostrzeganie potrzeb osób
starszych, chorych i niepe³nospraw-
nych.   Zakupione auto to 9 osobowy
mikrobus marki FORD Transit, przy-
stosowany do  przewozu osób nie-
pe³nosprawnych wyposa¿ony w
windê elektryczn¹ do podnoszenia
osób na wózkach inwalidzkich.  Dziêki
mo¿liwo�ci wyjmowania tylnich fo-
teli mo¿na przewoziæ dwie osoby na
wózkach inwalidzkich, a nie jak do-
tychczas tylko jedn¹. Dodatkowe wy-
posa¿enia stanowi¹ pasy do moco-
wania osób niepe³nosprawnych oraz
uchwyty przy drzwiach u³atwiaj¹ce
wsiadanie do czê�ci pasa¿erskiej. Sa-
mochód bêdzie s³u¿yæ mieszkañcom
naszych domów, którzy zgodnie z
potrzebami s¹ dowo¿eni do wszyst-
kich specjalistów niezale¿nie od miej-
sca konsultacji.

Jolanta Siwiec

Nowy
samochód
dla  DPS
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¿e przynajmniej doczekamy siê
zwiêkszonej do 55 z³ wyceny jedne-
go punktu. Dopiero przy takim war-
to�ci nasze przychody bêd¹ kszta³-
towa³y siê na poziomie II pó³rocza
2008.
- Co dla pacjentów i pracowników
oznaczaj¹ mniejsze przychody dla
szpitala, o których pani wspomnia-
³a?
- W tej chwili analizujemy dok³ad-
nie ca³¹ sytuacjê, a poniewa¿ rozma-
wiamy 5 stycznia, dzi� mogê powie-
dzieæ tyle: pieni¹dze musz¹ byæ wy-
dawane niezwykle rozwa¿nie. Mniej-
sze przychody oznaczaj¹ bardzo �ci-
s³e planowanie i wielk¹ dyscyplinê
finansow¹. Przecie¿ podro¿a³ pr¹d,
woda, �cieki, potrzebny jest nowy
drobny sprzêt, nie mówi¹c ju¿ o wiêk-
szych zakupach inwestycyjnych. Zo-
baczymy, czy w ogóle da siê praco-
waæ.

Szpital
podpisa³
kontrakt

z NFZ

Nieszczê�cie zmusza do uznania za rzeczywiste tego,
czego nie uwa¿a siê za mo¿liwe�

Simone Weil
Szanowny Pan
Józef  Swaczyna
Starosta Strzelecki

W imieniu mieszkañców miejscowo�ci  B³otnica Strzelecka poszkodowa-
nych przez wichurê, która w dniu 15 sierpnia 2008r. dokona³a ogromnych
zniszczeñ w Gminie Strzelce Opolskie, sk³adam  Panu, Radzie i Zarz¹dowi
oraz mieszkañcom Powiatu Strzeleckiego serdeczne podziêkowania za okaza-
ne wspó³czucie i ¿yczliwo�æ oraz przekazan¹ pomoc finansow¹.

Dzieñ 15 sierpnia 2008r. na kartach historii Gminy Strzelce Opolskie na
zawsze zapisze siê jako jeden z najtragiczniejszych. W ci¹gu zaledwie kilku
chwil 87 rodzin z miejscowo�ci B³otnica Strzelecka straci³o dorobek swojego
¿ycia. Wichura pozbawi³a wie� pr¹du i wody, zniszczy³a domy, zabudowania
gospodarcze, a tak¿e obiekty u¿yteczno�ci publicznej budynki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, Publicznej Szko³y Podstawowej oraz zabytkowy park.

W tych bardzo trudnych chwilach mieszkañcy Gminy Strzelce Opolskie
nie pozostali jednak osamotnieni. Z pomoc¹ rzeczow¹ i finansow¹ poszkodo-
wanym pospieszy³y nie tylko lokalne s³u¿by i przedsiêbiorcy, ale równie¿
inne jednostki samorz¹du terytorialnego, w tym tak¿e Powiat Strzelecki. Pañ-
stwa postawa stanowi godny na�ladowania przejaw ludzkiej solidarno�ci.

Wyra¿aj¹c raz jeszcze s³owa podziêkowania za wsparcie i pomoc okazane
poszkodowanym w wyniku wichury, proszê o przekazanie mieszkañcom Po-
wiatu Strzeleckiego serdecznych pozdrowieñ.

Z wyrazami wdziêczno�ci
Burmistrz Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc
Strzelce Opolskie, grudzieñ 2008r.

Podziêkowanie
dla w³adz Powiatu
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