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stanie �rodków na zakup pomocy dy-
daktycznych i renowacjê zabytków.
Czy¿by nasze placówki o�wiatowe
by³y tak nasycone pomocami i ksi¹¿-
kami (lekturami), ¿e nie potrzebuj¹
¿adnych uzupe³nieñ? Czy¿by w za-
kresie renowacji zabytków potrzeby
by³y tak ma³e? - pyta³ radny.

Radny Krzysztof Fabianowski
stwierdzi³: - Jestem daleki od  sfor-
mu³owañ, ¿e wszystko dobrze siê
dzieje. Warto podkre�liæ dobre, ale i
z³e rzeczy, które nam siê nie uda³y.
Mój stosunek do bud¿etu, szczegól-
nie w odniesieniu do �rodków remon-
towych i inwestycyjnych by³ nie-
zwykle krytyczny, ale domen¹ de-
mokracji jest to, ¿e liczy siê si³a g³o-
sów, a argumentów - nie zawsze. Rada
uchwali³a bud¿et, a dzi� oceniamy jego
realizacjê. Jako radny i cz³onek Ko-
misji Rewizyjnej mogê powiedzieæ,
¿e pod wzglêdem formalno-praw-
nym, pod wzglêdem planowania,
wykonania i zgodno�ci zapisów, czyli
tego co jest rzeczywi�cie merytorycz-
nym przedmiotem przy rozpatrywa-
niu wniosku o udzielenie absoluto-
rium - bêdê g³osowa³ za.

Po wyja�nieniu wszystkich w¹t-
pliwo�ci Przewodnicz¹cy przepro-
wadzi³ g³osowanie nad absolutorium
dla Zarz¹du. Radni byli jednomy�lni:
zag³osowali za udzieleniem absoluto-
rium.

Starosta Józef Swaczyna dziêku-
j¹c za jednomy�lno�æ stwierdzi³:
- Nigdy nie jest siê idealnym. S¹
pewne priorytety, które trzeba wy-
braæ przy tworzeniu bud¿etu na dany
rok kalendarzowy. Chcieliby�my, aby
bud¿et by³ wiêkszy, ¿eby da³o siê
za³atwiæ wszystkie problemy. Nigdy
chyba tak nie bêdzie. Sprawa zmiany
finansowania dróg samorz¹dowych
jest niezbêdna, aby zaspokoiæ potrze-
by i postulaty mieszkañców. W tej
chwili musimy wybieraæ. Bud¿et by³
trudny, wiêc jeszcze raz dziêkujê ca-
³ej Radzie za pomoc, za uwagi, za
spostrze¿enia, co do tego, aby ten
bud¿et by³ prawid³owo realizowany.
Jest to równie¿ zas³uga Rady. My
jako Zarz¹d cieszy siê z tego, ¿e mamy

Absolutorium dla Zarz¹du
Powiatu - jednog³o�nie

mandat poparcia z pañstwa strony.�

Nastêpnym punktem obrad by³o
przyjêcie sprawozdania Komendan-
ta Powiatowego Policji o stanie bez-
pieczeñstwa w powiecie.

G³ównym celem strzeleckiej po-
licji w 2007 roku by³o utrzymanie
niskiego poziomu przestêpczo�ci.
Cel ten - zdaniem komendanta pod-
insp. Jana Lacha - zosta³ osi¹gniêty.
Nast¹pi³ wzrost ilo�ci przestêpstw
stwierdzonych dziêki aktywno�ci
policjantów. Taka sytuacja nast¹pi³a
w odniesieniu do przestêpstw narko-
tykowych, których w ubieg³ym roku
stwierdzono 577. Ogólna skutecz-
no�æ wykrywania przestêpców sys-
tematycznie ro�nie i w ubieg³ym roku
osi¹gniêto nie notowane jeszcze wy-
niki 80,4% w ogólnej liczbie oraz 72,2
% w przestêpstwach kryminalnych.

Radny Krzysztof Fabianowski
pyta³ o kadrê naszej jednostki i wy-
posa¿enie jej jednostki w sprzêt. Ko-
mendant Lach odpowiedzia³, ¿e wy-
remontowano siedzibê komendy w
Strzelcach Opolskich, co pozwala
pracowaæ w dobrych warunkach,
wybudowane zostan¹ równie¿ nowe
kojce dla policyjnych psów. W za-
kresie sprzêtu, a szczególnie samo-
chodów nale¿a³oby, zdaniem komen-
danta, wymieniæ po³owê samocho-
dów. W ostatnim okresie strzelecka
jednostka wzbogaci³a siê o dwa mo-
tocykle i samochód nieoznakowany,
co na pewno pozwoli skuteczniej
walczyæ z przestêpczo�ci¹ drogow¹.
Natomiast w zakresie kadrowym jed-
nostka ci¹gle poszukuje odpowied-
nich osób do pracy w policji. Obec-
nie w KPP jest 14 wolnych miejsc
pracy.

Radny Fabianowski zwróci³ rów-
nie¿ uwagê na sytuacjê, ¿e karane s¹
osoby je¿d¿¹ce rowerem po chodni-
kach. W odpowiedzi komendant
stwierdzi³, ¿e jest to wykroczenie i
policjanci musz¹ reagowaæ. Nie jest
jednak zamierzeniem policji karanie
wszystkich mandatami.

Radni poruszali równie¿ inne
kwestie: kradzie¿y w poszczegól-

nych gminach, parkowania samocho-
dów w rejonie skrzy¿owañ i dostêp-
no�ci miejsc parkingowych dla nie-
pe³nosprawnych. Radni po wys³u-
chaniu informacji komendanta KPP
przyjêli sprawozdanie jednog³o�nie.
Komendant Jan Lach podziêkowa³
samorz¹dowcom za wsparcie dzia-
³añ policji.

W tym roku wszystkie gminy w
naszym powiecie zobowi¹za³y siê
przekazaæ �rodki na dodatkowe pa-
trole policyjne. Zdaniem podinsp. J.
Lacha bezpieczeñstwo na naszym te-
renie jest wynikiem nie tylko dobrej
pracy policji, ale równie¿ zaanga¿o-
wania spo³eczeñstwa.

W dalszej czê�ci obrad radni pod-
jêli uchwa³y w sprawie:
- przyjêcia sprawozdania roczne-

go za rok 2007 z wykonania pla-
nu finansowego SP ZOZ w
Strzelcach Op., dla którego orga-
nem za³o¿ycielskim jest Powiat
Strzelecki,

- udzielenia pe³nomocnictwa Dy-
rektorowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich do sk³adania i zatwier-
dzania projektów wspó³finanso-
wanych z Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego,

- zmiany  bud¿etu powiatu na rok
2008,

- wyra¿enia zgody na zawarcie
przez Zarz¹d Powiatu umowy o
dofinansowanie przedsiêwziêcia
pn. �Wieloetapowa budowa kom-
pleksu zewnêtrznych boisk spor-
towych wraz z zagospodarowa-
niem terenu w LO w Zawadzkiem
� budowa wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego ogólnie dostêp-
nego dla dzieci i m³odzie¿y z na-
wierzchni¹ poliuretanow¹� oraz
wystawienia weksla �in blanco�.

Nastêpna sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê 28 maja 2008 roku o godz.
13.00, a jej tematem bêdzie informa-
cja Pañstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego dotycz¹ca sta-
nu sanitarnego powiatu.
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Od 2000 roku Laury Ziemi Strzeleckiej wzbogaci³y siê o kategoriê �m³o-
dzie¿ow¹�. Pocz¹tkowo przyznawane by³y tylko uczniom szkó³ prowadzo-
nych przez gminê Strzelce Opolskie, a od 2005 roku formu³a zosta³a rozsze-
rzona na inne jednostki samorz¹du terytorialnego Powiatu Strzeleckiego.

W roku 2008 Laury dla Najlepszych Gimnazjalistów zdobyli:
Anna Ochman - uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach

Opolskich
Kornel Swierzy - uczeñ Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Czes³awa Nie-

mena  w Strzelcach Opolskich
Paulina Lej¿ak - uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w

Szymiszowie
Szymon Radziej - uczeñ Publicznego Gimnazjum w Izbicku
Agnieszka Michalik - uczennica Publicznego Gimnazjum im. Johannesa

Nuciusa w Jemielnicy
Marcin Kurza³ - uczeñ Publicznego Gimnazjum im. �w. Franciszka z

Asy¿u w Le�nicy

Jubileuszowa - X edycja - przyznania nagrody �Laur Ziemi Strzeleckiej�
odby³a siê 19 kwietnia. Te honorowe odznaki to nie tylko istotny element
budowania samorz¹dno�ci, ale tak¿e wyraz uznania dla ponadprzeciêtnej ak-
tywno�ci i ofiarno�ci mieszkañców Ziemi Strzeleckiej, których dzia³alno�æ
przyczynia siê do rozwoju naszego regionu.
Kapitu³a konkursu przyznaje zwykle nagrody w piêciu kategoriach, w tym
roku � jubileuszowym, jak wspomniano � postanowi³a przyznaæ równie¿  dwie
nagrody specjalne.

Te Laury otrzymali: prof. dr hab. in¿. Gerhard Bartodziej � nauczyciel
akademicki, specjalista z zakresu elektroenergetyki, gospodarki elektroenerge-
tycznej i ochrony �rodowiska oraz Piotr Wojaczek - Prezes Zarz¹du Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W kategorii dzia³alno�æ sportowa Laur zdoby³ LUDOWY KLUB SPOR-
TOWY �JEDNO�Æ� w Rozmierce, najstarszy w powiecie strzeleckim klub
ludowy - powsta³ w 1946 roku. Od pocz¹tku dominuj¹c¹ dyscyplin¹ spor-
tow¹ by³a pi³ka no¿na, ale dzia³a³y tu tak¿e, i to z sukcesami, sekcje kobiet i
mê¿czyzn pi³ki rêcznej oraz tenisa sto³owego.
Obecnie w Klubie dzia³aj¹ trzy sekcje pi³ki no¿nej: dru¿yna seniorów wystê-
puj¹ca w klasie �B�, juniorzy graj¹cy w klasie �A� oraz dru¿yna trampkarzy.
Pozosta³e sekcje to: sekcja skata sportowego, siatkówki i tenisa sto³owego.

W kategorii dzia³alno�æ kulturalna zwyciê¿y³ ZESPÓ£ WOKALNY
�SEN� - dzia³aj¹ca przy Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Strzelcach
Opolskich od 2000 roku grupa emerytowanych nauczycielek i pasjonatek �piewu
i muzyki. Zespó³ by³ wielokrotnie nagradzany na konkursach i przegl¹dach.

W kategorii dzia³alno�æ spo³eczna Laur Ziemi Strzeleckiej zdoby³ dr KA-
ZIMIERZ £UKAWIECKI, od lat zwi¹zany ze Strzelcami Opolskimi, który,
co podkre�li³a Kapitu³a konkursu, swoj¹ dzia³alno�ci¹ zawodow¹ dowodzi, jak
dziêki wytrwa³ej pracy i wysokim kompetencjom mo¿na dzia³aæ na rzecz
spo³eczno�ci lokalnej oraz ca³ego województwa.
Kierowany przezeñ opolski oddzia³ NFZ od kilku lat ma najlepsze wyniki
finansowe w kraju, a na koszty administracyjne wydaje najmniej.

W kategorii dzia³alno�æ wychowawcza Laur otrzyma³ dr hab. FRANCI-
SZEK WOLNIK - proboszcz parafii w Kad³ubie, wyk³adowca na Uniwersy-
tecie Opolskim, cz³onek Diecezjalnego S¹du w Opolu, w którym pe³ni funkcjê
Obroñcy Wêz³a Ma³¿eñskiego. By³ pierwszym kap³anem w województwie,
który rozpocz¹³ pos³ugê duszpastersk¹ w�ród narkomanów i nosicieli wirusa
HIV. Ten spo³ecznik i wychowawca jest wci¹¿ m³odym duchem kapelanem,
dobrze rozumiej¹cym m³odzie¿. Podejmuje wiele zadañ, których celem jest
pomoc ludziom i kszta³towanie po¿¹danych spo³ecznie zachowañ.

W kategorii dzia³alno�æ gospodarcza Laur zdoby³ ZYGFRYD MAKSE-
LON �przedsiêbiorca, w³a�ciciel firmy �KOMAX�, dostawcy odzie¿y robo-
czej i ochronnej, �rodków ochron indywidualnych, sponsor wielu stowarzy-
szeñ oraz imprez kulturalnych i sportowych.

Laury Ziemi Strzeleckiej

Laury dla gimnazjalistówTo warto i trze-
ba wiedzieæ.
Minister Rol-
nictwa i Roz-
woju Wsi 2
kwietnia br.

wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie wa-
runków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach dzia³ania
�Zwiêkszenie warto�ci dodanej pod-
stawowej produkcji rolnej i le�nej�.
Warto�ci dodanej, czyli takiej, jak¹
uzyskuje przedsiêbiorca zajmuj¹cy
siê przetwórstwem lub handlem hur-
towym produktami rolnymi. Pomoc
ta objêta jest Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 �
2013 a ogólna kwota na ni¹ przezna-
czona wynosi 1100 mln euro. Do dys-
pozycji na ten rok jest 318 mln.

Kto mo¿e ubiegaæ siê o pomoc
finansow¹ lub inaczej, kto mo¿e
zostaæ beneficjentem dzia³ania
�Zwiêkszenie warto�ci dodanej pod-
stawowej produkcji rolnej i le�nej�?

Ka¿dy, kto dzia³a jako przedsiê-
biorca i prowadzi przedsiêbiorstwo.
Przedsiêbiorstwo mikro zatrudniaj¹-
ce mniej ni¿ 10 pracowników i maj¹-
ce obrót roczny nie przekraczaj¹cy 2
mln euro, przedsiêbiorstwo ma³e tj.
takie, które zatrudnia mniej ni¿ 50
osób z rocznym obrotem nie prze-
kraczaj¹cym 10 mln  euro,  �rednie -

318 mln euro do wziêcia
zatrudniaj¹ce poni¿ej 250 pracowni-
ków z rocznym obrotem nie prze-
kraczaj¹cym 43 mln euro lub tzw.
przedsiêbiorstwo �rednio-du¿e, za-
trudniaj¹ce mniej ni¿ 750 pracowni-
ków lub posiadaj¹ce obrót nie prze-
kraczaj¹cy 200 mln euro przeliczo-
nej na z³otówki.

Pomoc mo¿e byæ udzielona w
wysoko�ci od 25 do 50 procent po-
niesionych kosztów kwalifikowa-
nych, objêtych refundacj¹. O tê naj-
wy¿sz¹, czyli zwrot po³owy zain-
westowanych pieniêdzy mog¹ ubie-
gaæ siê przedsiêbiorstwa przetwór-
cze, które bêd¹ mia³y zawarte umo-
wy d³ugoterminowe z grupami pro-
ducenckimi, organizacjami producen-
tów owoców i warzyw lub sami tak¹
grup¹ producenck¹ bêd¹.

My�l¹c o pomocy finansowej ob-
jêtej dzia³aniem �Zwiêkszenie warto-
�ci dodanej podstawowej produkcji
rolnej i le�nej� trzeba wiedzieæ, jakie
projekty mog¹ byæ objête t¹ pomoc¹.
�Poradnik dla beneficjentów� tego
dzia³ania, wydany przez Agencjê
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa mówi, ¿e  pomoc mo¿e byæ
przyznana, je�li projekt:
* dotyczy przetwórstwa i wpro-

wadzenia do obrotu (handlu) pro-
duktów rolnych w zakresie okre-
�lonym w Programie, przy czym

produkt bêd¹cy wynikiem prze-
twarzania powinien byæ równie¿
produktem rolnym;

* zwi¹zany jest z modernizacj¹ lub
budow¹ zak³adów przetwórstwa
produktów rolnych lub infra-
struktury handlu hurtowego pro-
duktami rolnymi;

* prowadzi do poprawy ogólnych
warunków przedsiêbiorstwa,
czego odzwierciedleniem bêdzie
wzrost warto�ci dodanej brutto;

* spe³nia wszystkie wymagania
okre�lone przepisami prawa,
maj¹ce do niego zastosowanie;

* realizowany jest w zak³adzie
spe³niaj¹cym obowi¹zuj¹ce stan-
dardy higieniczno-sanitarne,
ochrony �rodowiska i dobrosta-
nu zwierz¹t;

* nie zosta³ rozpoczêty przed
dniem z³o¿enia wniosku o przy-
znanie pomocy;

* nie dotyczy sprzeda¿y detalicz-
nej;

* nie jest finansowany z udzia³em
innych �rodków publicznych.
W przypadku projektów zak³a-

daj¹cych wzrost mocy produkcyjnej
przyznanie pomocy jest uwarunko-
wane dodatkowo udokumentowa-
niem bazy surowcowej oraz wyka-
zaniem mo¿liwo�ci zbytu planowa-
nej produkcji.


