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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

Sesja Rady Powiatu

Norbert Koston - burmistrzem
Data drugiej tury wyborów burmistrza w Kolonowskiem nie zosta³a wyzna-

czona fortunnie  1 stycznia, tu¿ po szaleñstwach sylwestrowej nocy. Mimo

to jednak frekwencja by³a podobna jak w pierwszej turze  28,7%. We wszyst-

kich obwodach wiêkszoæ g³osów uzyska³ Norbert Koston.

Tr zy dni przed koñcem ub.
roku, 28 grudnia, odby³a siê XXXIX
sesja Rady Powiatu Strzeleckiego,
której g³ównym punktem by³o

Ma 42 lata, wykszt. wy¿sze  skoñczy³

Wydzia³ Elektroniki na Politechnice Wro-

uchwalenie bud¿etu powiatu na
rok 2006.

c³awskiej, studia podyplomowe w zakre-

sie pozyskiwania funduszy europejskich
na WSZiA w Opolu; pracowa³ w Hucie

Andrzej w Zawadzkiem, po czym przez

7 by³ zastêpc¹ burmistrza gminy Kolonowskie; ¿onaty, trójka dzieci (dwie córki

w wieku 6 i 8 lat, syn 10 lat); hobby -

nauka jêzyków obcych, obecnie  jêz. angielskiego.

Bud¿et ten zamyka siê nastêpu-

j¹cymi wielkociami:
-

-

dochody bud¿etu powiatu w wysokoci 45.234.158 z³,

wydatki

bud¿etu

powiatu

w

wysokoci 48.500.589 z³ (w tym

wydatki maj¹tkowe  7.785.713

3.266.431 z³ zostanie pokryty z

przychodów z tytu³u kredytu d³ugo-

terminowego zaci¹gniêtego w banku

Laury dla najlepszych

krajowym.

Projekt bud¿etu zosta³ dok³adnie

Inicjatorem nagradzania Z³otymi, Platynowymi i Diamentowymi Laurami Umie-

jêtnoci i Kompetencji nieprzeciêtnych przedstawicieli nauki, kultury, sztuki i

przeanalizowany przez radnych na

posiedzeniach komisji

problemo-

wynagradzania nauczycieli za

gionalnej Izby Obrachunkowej na ten

pracê oraz zasady przyznawania

nauczycielom zatrudnionym w

temat by³y pozytywne, radni nie zg³a-

owiatowych jednostkach orga-

szaj¹c uwag, przyjêli bud¿et na 2006

rok 18 g³osami za przy 1 wstrzy-

nizacyjnych na terenie powiatu

muj¹cym siê. Szerzej na temat bu-

strzeleckiego dodatków do wy-

nagrodzenia i nagród obowi¹zu-

d¿etu piszemy obok.

W toku obrad Rada podjê³a na-

stêpuj¹ce uchwa³y:
-

w sprawie zmiany bud¿etu po-

-

w sprawie ustalenia wykazu

z³).

Deficyt bud¿etowy w kwocie

okrelaj¹cego niektóre zasady

wych. Poniewa¿ zarówno opinie ko-

misji jak i Sk³adu Orzekaj¹cego Re-

wiatu na rok 2005,

-

-

j¹cego w roku bud¿etowym 2006,

w sprawie zmiany Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Po-

wiatowego w Strzelcach Op.

Kolejna sesja Rady Powiatu od-

wydatków, które nie wygasaj¹ z

bêdzie siê 25 stycznia 2006 r., a jej

2005,

-

up³ywem roku bud¿etowego

-

-

w sprawie: zatwierdzenia planu

kontroli Komisji Rewizyjnej na
rok 2006,

w sprawie uchwalenia tematyki i

tematami bêd¹:

-

terminów sesji Rady Powiatu

z³o¿enie przez starostê sprawoz-

dania z dzia³alnoci Komisji bez-

pieczeñstwa i porz¹dku w 2005r.,

informacja Dyrektora ZOZ nt.
wykonanych w 2005 r. kontraktów na us³ugi medyczne oraz

Strzeleckiego na rok 2006,

podpisanych kontraktów na rok

2006.

w sprawie ustalenia regulaminu

/IS/

polityki, a tak¿e promowanie ludzi, którzy osi¹gnêli sukces gospodarczy, a
jednoczenie dzia³aj¹cych spo³ecznie w swoim rodowisku, by³a w 1992 r.

Regionalna Rada Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowi-

cach. Od 2000 roku opolska kapitu³a konkursu (Opolska Izba Gospodarcza
przy wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego oraz wojewody opolskiego)
przyznaje Laury Srebrne, stanowi¹ce przepustkê do wy¿szej kategorii.

Wród tegorocznych wyró¿nionych Srebrnymi Laurami znaleli siê równie¿
przedstawiciele powiatu strzeleckiego:
*

*

*

Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu

(w kategorii: przedstawiciel samorz¹du terytorialnego);

Bank Spó³dzielczy w Lenicy (kategoria: instytucja finansowa);

Izostal SA z Zawadzkiego (kategoria: polskie rednie przedsiêbiorstwo);

Do urzêdu jak na studia
Znowelizowana w ubieg³ym roku
ustawa o pracownikach samorz¹dowych (z 6 maja 2005 roku) wprowadzi³a obowi¹zek przeprowadzania
otwartych konkursów na stanowiska
urzêdnicze i kierownicze. Og³asza siê
nie tylko konkurs i wymagania wobec osób kandyduj¹cych na dane stanowisko, ale i listê kandydatów, a tak¿e  nazwiska osób przyjêtych do
pracy w wyniku konkursu. Wszystkie te informacje mo¿na znaleæ w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ ka¿dego samorz¹du.
Praca w jednostce samorz¹dowej
jest po¿¹dana: pracodawca jest wyp³acalny, a pensja, choæ niezbyt wysoka, na pewno trafi do pracownika
w terminie. Nic wiêc dziwnego, ¿e
iloæ kandydatów na jedno miejsce
jest taka jak na studia. Tak przynajmniej do tej pory by³o w Starostwie

kursów na piêæ miejsc (dwa do wydzia³u Finansowego, po jednym do
wydzia³u Organizacyjnego, wydzia³u Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz wydzia³u Ruchu
Drogowego i Dróg Powiatowych). W
sumie zg³osi³o siê 38 osób.
W chwili obecnej trwaj¹ dwie
procedury konkursowe  w dniu 6
stycznia 2006 roku og³oszono dwa
konkursy na wolne stanowiska urzêdnicze  do wydzia³u Gospodarki Mieniem Powiatu oraz do wydzia³u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami.
W innym miejscu przedstawiamy ich treæ, która dostêpna jest równie¿ na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Strzeleckiego
oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
urzêdu. W razie jakichkolwiek pytañ
prosimy o kontakt pod numerem te-

AM

Zapraszamy na przedsiêbiorców na spotkanie dotycz¹ce naboru wniosków

stêp w stosunku do poprzednich lat

jeni do jednomylnoci z trudem ak-

twierdzili, ¿e gdyby szko³y ponadgim-

wychowania dzieci i m³odziezy. Wi-

w g³osowaniach jak i w dyskusji.

i powrót do nieokrojonego zakresu

nazjalne nie znalaz³y siê w gestii po-

daæ, ¿e samorz¹d powiatowy bardzo

by ich sytuacja, bo Ministerstwo Edu-

przek³ada siê na wyniki nauczania.

nie, jak powiaty. Interesuj¹co wygl¹-

wyniki matur w naszych szko³ach,

rodowiska, a przypomnê, ¿e w roku

wództwa.

wiatów - znacznie gorzej wygl¹da³a-

dba o proces kszta³cenia, to z kolei

kacji na pewno nie zadba³oby tak o

Dowodem mog¹ byæ ubieg³oroczne

daj¹ te¿ debaty zwiazane z ochron¹

plasuj¹ce je wysoko w skali woje-

2004 przyjêlimy powiatowy pro-

Jest jeszcze kilka spraw, na któ-

gram jego ochrony. bardzo cenne jest,

Spotkanie odbêdzie siê

24 stycznia 2006 o godz. 10:00
w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Tematyka spotkania bêdzie obejmowa³a:
1.

2.

3.
4.

Informacje nt. Dzia³ania 3.4 ZPORR  Mikroprzedsiêbiorstwa
Informacje nt. Dzia³ania 2,3 i poddzia³ania 2.2.1 Sektorowego

Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiê-

biorstw

Informacja nt. dzia³alnoci Opolskiego Regionalnego Funduszu

Porêczeñ Kredytowych

Informacja nt. dzia³alnoci Regionalnego Funduszu Porêczeñ

Kredytowych przy Fundacji Rozwoju l¹ska oraz Wspierania
Inicjatyw Lokalnych w Opolu

Starostwo Powiatowe przypomina o wymianie prawa jazdy

Termin wymiany praw jazdy wydanych od dnia 1 maja 1993 r. do 30

czerwca 1999 r. oraz praw jazdy wydanych po 1 lipca 1999 r. na starych
papierowych drukach

up³ywa 30 czerwca 2006 r.

NIE ZWLEKAJ Z WYMIAN¥!

re

chcia³bym

zwróciæ

uwagê.

¿e radni potrafi¹ z dystansu spojrzeæ

Pierwsz¹ z nich jest bud¿et Powiatu

ale te¿ du¿o robi¹ w tym zakresie dla

pozytywem, ale przecie¿ i tak nie

Wspó³praca z radami so³eckimi, z

my. Nastêpna to zad³u¿enie szpitala

dolnym inicjatywm, dziêki wspólne-

nadziejê, ¿e ten ca³y garb zad³u¿enia

le zrobiæ dla w³asnych spo³ecznoci.

na, a dla osobicie szczególnie satys-

biæ wiêcej. Dobrym przyk³adem bê-

cja Planu Rozowju Powiatu, stano-

dy PKP i PKS. Ekonomia rozmija siê

Powiatu. I wreszczie ostatnia kwe-

wiatu negatywnie za ka¿dym razem

ny w poprawie atmosfery, relacji

na ca³oæ zagadnieñ z tym zwi¹zanych,

- z roku na rok wiêkszy, co samo jest

ceptowalimy g³osy przeciw, tak

Demokracja w praktyce: regu³y
wspó³¿ycia i wspó³pracy, zdolnoæ
do kompromisów, wzajemny szacu-

nek  ci¹gle na nowo siê tego uczymy.

W pierwszej kadencji by³em

cz³onkiem Komisji Zdrowia i Komi-

sji Bezpieczeñstwa. Wielkim wyzwaniem tego czasu by³a prywaty-

zacja podstawowej opieki zdrowot-

nej - tworzenie Niepublicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej. Ile w¹t-

swoich rodowisk.

jest jeszcze taki, jakiego potrzebuje-

radami gmin pokaza³a, ¿e dziêki od-

- powoli, choæ stale malej¹ce, rokuje

konaæ. Wiedza, kompetencja i umie-

mu zaanga¿owani, mo¿na bardzo wie-

uda siê zrzuciæ w roku 2006. Kolej-

wodnicz¹cego komisji Romana Kol-

Ale chcielibymy, by mo¿na by³o zro-

fakcjonuj¹ca, to pozytywna realiza-

klubowe podzia³y  wspieralimy,

dzie tutaj przywo³anie rozk³adów jaz-

wi¹cego integraln¹ czêæ Strategii

pomylnego koñca. Komisja oczywi-

z ¿yciem. Co z tego, ¿e Zarz¹d Po-

stia - szczególnie rok 2005 by³ wa¿-

opiniowa³ zamiar likwidacji kursów

Rada - Zarz¹d Powiatu i ¿yczliwo-

PKP? Nasze stanowisko, wyra¿one w

ci wród samych radnych.

imieniu mieszkañców, zgodnie z ich

potrzebami, nie mia³o ¿adnego wp³ywu na podjêcie ostatecznej decyzji.

Miejsce na pó³ce

dróg krajowych i wojewódzkich, z bur-

mistrzami i wójtami, przynosz¹ ewi-

dentn¹ poprawê bezpieczeñstwo na

ka, którego solidarnie - nie bacz¹c na

pozwoli³y rzecz doprowadziæ do
cie nie by³a sama; wspierali nas Sta-

rosta, Zarz¹d i ca³a Rada do których

nale¿a³y decyzje. W ka¿dym razie
pracê w tej komisji wspominam naj-

lepiej. Jest jednak rzecz, która mi

dobre samopoczucie w tej sprawie

psuje. Mianowicie koñcow¹ faz¹ pry-

watyzacji by³a sprzeda¿ przychod-

³em jednym z nielicznych, którym -

w³acicielem przychodni jest powiat,

cz¹cy Komisji Rewizyjnej: - By-

tecznoci w pozyskiwaniu rodków

no obejrzeæ t¹ szacown¹ placówkê

sporo w powiecie uda³o siê zrobiæ.

zbiorów. Przewodniczka podprowa-

Pañstwowego w Opolu  pozwolood rodka, rzecz jasna bez dotykania

dzi³a mnie pod pó³kê opisan¹: Starostwo Strzeleckie. Obserwuj¹c nieszczególny wyraz mojej twarzy, z

umiechem podpowiedzia³a: to jesz-

Jan Cielik, cz³onek Komisji Edu-

jêtnoæ rzeczowego t³umaczenia prze-

po rozs¹dnej cenie. W Kolonowskiem

jak zapewnia³ dyrektor Archiwum

Niez³a kadencja

obaw przezwyciê¿yæ ilu ludzi prze-

Jerzy Teodor Krupok, przewodni-

drogach. Akurat inwestycje drogowe

s¹ równie¿ dobrym przyk³adem sku-

pliwoci trzeba by³o wyjaniæ, ile

ni prywatnym praktykom lekarskim

Natomiast spotkania z zarz¹dami

do dzia³ania 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Jaka kadencja?

powiedzi dyrektorów szkó³, którzy

zewnêtrznych; a to w³asnie dziêki nim

lefonu  077 4401757.

Strzeleckim, gdzie og³oszono 5 kon-

dok. ze str. 1
moglimy us³yszeæ w jej czasie wy-

cze nie wasze dokumenty, ale tego

- gdzie mieszkam  okaza³o siê, ¿e

tyle ¿e nie strzelecki a opolski  ziemski; ot taka zasz³oæ z czasów istnie-

nia ZOZ Ozimek. Prywatna prakty-

ka lekarska przychodniê w koñcu

wykupi³a, ale po latach p³acenia
czynszu i po innej cenie.

W drugiej kadencji  o ironio losu

- Komisjê Zdrowia w³¹czono do Ko-

misji Bezpieczeñstwa, a mnie wybrano przewodnicz¹cym Komisji Rewi-

kacji i Komisji Bezpieczeñstwa,

starostwa z lat powojennych.

zyjnej. Komisja ta ma kilka zadañ

ostatni rok, jak i ca³a kadencja jest do-

Rady Powiatu powoli zbli¿a siê do

wykonujemy, z dyspozycji Rady

go. Uda³o siê osi¹gn¹æ kilka cennych

kadencja radnego. Najciekawsze s¹

teli kierowane do Rady i ci¹gle szu-

poprawê bazy materialnej skzó³, cze-

1998 roku; krêcilimy siê wówczas

radny ju¿ drugiej kadencji: - Zarówno

Czas p³ynie i druga kadencja

syc udana dla samorz¹du powiatowe-

koñca. Dla mnie jest to tak¿e druga

rzeczy. Do nich trzeba zaliczyæ dalsz¹

zawsze czasy pionierskie. Koniec

go najdobitniejszym przyk³adem jest

wokó³ Nowego Rynku: na poddaszu

rekreacyjno-sportowego przy ZSO w

trze drugiego banku kilka biur i po-

wyremontowanie ca³ego budynku. Tak

komisji. Na kolejne sesje przygarn¹³

otwarcie 1 wrzenia ub.r. kompleksu

jednego banku pierwsza sesja, na piê-

Strzelcach Opolskich, a przy okazji -

koik przeznaczony na posiedzenia

znacz¹ca poprawa bazy materialnej, a

nas DPS w Szymiszowie. Olbrzy-

no we wszysktich szko³ach, to zas³u-

siebie  na powiatowym. Ale tak¿e

prace modernizacyjne przeprowadzoga ca³ej Rady Powiatu, i osobicie wicestarosty Gaidy, który doprowa-

dzi³ do sfinalizowania wielu zadañ.

mia sala i poczucie, ¿e teraz ju¿ u

za¿enowanie; mielimy przecie¿

wiadomoæ, ¿e przeci¹gaj¹ce siê

obrady by³y uci¹¿liwe dla mieszkañ-

Kolejny pozytyw to pozyskiwanie i

ców tego domu. W³adze miasta ofe-

wadzenie zajêæ pozalekcyjnych. W

czasem korzystalimy z tej gocin-

u s t a wo wy c h , k t ó r e s k r u p u l a t n i e

Powiatu rozpatrujemy skargi obywakamy dodatkowych kierunków w³a-

snej aktywnoci. Przyznam, ¿e te

poszukiwania s¹ dla wiêkszoci

cz³onków komisji mêcz¹ce, ale to ju¿
nied³ugo.

Jestem radnym z woli wyborców z

Gminy Kolonowskie. Kandydowa-

³em z listy Mniejszoci Niemieckiej i

jestem cz³onkiem klubu radnych tego

ugrupowania.

Minie kilka miesiêcy i kadencja

dobiegnie koñca. Wybory i nowa rada

- Rada Powiatu III kadencji. Jeszcze
tylko zdjêcie do tabla na korytarzu i

zagospodarowanie pieniêdzy na pro-

rowa³y nam salê obrad w ratuszu;

roku 2005 na ten cel zosta³o przezna-

noci, ale rzadko. Bylimy wtedy

wum Pañstwowego, na t¹ sam¹ pó³-

grantów szkolnych. To ogromny po-

Z totalitarnych czasów przyzwycza-

wa³a.

czonych 70 tysiêcy z³otych w formie

dziwnie nieufni, tak¿e wobec siebie.

dokumenty do archiwum: najpierw

w³asnego, a po 25 latach do Archi-

kê, która kiedy tak mnie zaintrygo-

