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W zwi¹zku z dostosowywaniem
polskich przepisów do przepisów
prawa unijnego, zosta³y wyznaczo-
ne na terenie naszego kraju obszary
objête ró¿nymi formami ochrony
przyrody stanowi¹cymi tzw. sieæ
obszarów �Natura 2000�.

Na terenie powiatu strzeleckiego
wyznaczono jeden z takich obsza-
rów i nazwano go obszarem �Góra
�w. Anny�. Obejmuje on w wiêkszo-
�ci obszar Parku Krajobrazowego
Góra �w. Anny (w gminie Le�nica,
gminie Ujazd i gminie Strzelce Opol-
skie) oraz dodatkowo tereny po³o-
¿one w gminie Ujazd na po³udnie od
autostrady A4 i na wschód od drogi
krajowej nr 426 Strzelce Opolskie -
Kêdzierzyn Ko�le.

Od dnia 28 lipca 2005 r. wesz³y
w ¿ycie zmiany do ustawy Prawo
ochrony �rodowiska, które spowo-
dowa³y, ¿e dla inwestycji, które za-

OBSZAR �NATURA 2000�
A POZWOLENIE NA BUDOWÊ

mierza siê realizowaæ w obszarze
�Natura 2000� wyd³u¿y³ siê czas
zwi¹zany z wydaniem pozwolenia na
budowê.

Po z³o¿eniu przez inwestora w
starostwie powiatowym wniosku o
pozwoleniu na budowê, starosta po
zasiêgniêciu opinii wojewody oraz
stwierdzeniu, ¿e wnioskowana inwe-
stycja mo¿e w znacz¹cy sposób od-
dzia³ywaæ na obszar Natura 2000,
zawiesza postêpowanie do czasu
uzyskania przez inwestora tzw. de-
cyzji o �rodowiskowych uwarunko-
waniach. Decyzjê o �rodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wójt lub
burmistrz po przeprowadzeniu po-
stêpowania w sprawie oddzia³ywa-
nia przedsiêwziêcia na �rodowisko.
Dodatkowe informacje mo¿na uzy-
skaæ pod adresem internetowym Mi-
nisterstwa �rodowiska

www.mos.gov.pl.

Sesja Rady Powiatu dawno nie trwa³a tak d³ugo
28 wrze�nia 2005 r., po wakacyj-

nej przerwie, odby³a siê 36 sesja Rady
Powiatu Strzeleckiego. Rozpoczê³a
siê od uroczystego podziêkowania
pos³owi koñcz¹cej siê kadencji Sej-
mu � panu Helmutowi Pa�dziorowi
za jego dotychczasow¹ pracê (by³
pos³em 4 kadencje) na rzecz naszej
spo³eczno�ci lokalnej oraz ca³ego kra-
ju.

G³ównym punktem sesji by³a de-
bata o�wiatowa, któr¹ rozpocz¹³ Na-
czelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki przed-
stawiaj¹c za pomoc¹ rzutnika multi-
medialnego realizowane przez powiat
strzelecki dzia³ania w dziedzinie
o�wiaty. Informacja zosta³a przedsta-
wiona w oparciu o cele zawarte w
Strategii Powiatu Strzeleckiego do
roku 2015 i porusza³a nastêpuj¹ce za-
gadnienia:
- kompetencje organu prowadz¹ce-
go szko³ê oraz kompetencje kuratora
o�wiaty,
- typy i kierunki kszta³cenia wg
stanu na 1 wrze�nia 2005 r.,
- demografia � stan obecny i per-
spektywy,
- kadra � ilo�æ nauczycieli, kwali-
fikacje, doskonalenie,
- wyniki egzaminu maturalnego i
gimnazjalnego w szko³ach powiatu
strzeleckiego,
- realizacja projektów miêdzynaro-
dowych przez szko³y,
- �granty edukacyjne� w placów-
kach o�wiatowych realizowane w
2005 r.,
- inwestycje i remonty zrealizowa-
ne i do realizacji w 2005 r. oraz pozy-
skane na ten cel �rodki zewnêtrzne.
Wyp³ywaj¹ce z prezentacji wnioski
s¹ nastêpuj¹ce:
- Pocz¹wszy od roku 2011 nast¹-
pi zdecydowane obni¿enie liczby
uczniów w szko³ach. Wymaga to
wcze�niejszego dostosowania sieci
szkó³ do nadchodz¹cego ni¿u demo-
graficznego.

Wicestarosta Waldemar Gaida
stwierdzi³, ¿e dziêki odpowiedniej
polityce w zakresie restrukturyzacji
planu sieci szkó³, zjawisko to u nas
nie bêdzie a¿ tak dotkliwie odczuwal-
ne. Zmniejszaj¹ca siê liczba uczniów
w Zawadzkiem spowoduje zbyt wy-
sokie koszty w uk³adzie utrzymy-
wania dwóch szkó³ ponadgimnazjal-
nych. Bardzo wa¿ny problem to
przekonywanie rodziców dzieci z
wydanym orzeczeniem o potrzebie
kszta³cenia specjalnego do umiesz-
czania ich w szko³ach specjalnych za-
bezpieczaj¹cych wszechstronn¹ i fa-
chow¹ opiekê.
- Powiat Strzelecki posiada wyso-
ko kwalifikowan¹ kadrê pedago-
giczn¹, maj¹c¹ mo¿liwo�æ podnosze-
nia swoich kwalifikacji zarówno w
ramach wewn¹trzszkolnego jak i ze-
wnêtrznego systemu doskonalenia.
- Nale¿y d¹¿yæ do pe³niejszego
wykorzystania mo¿liwo�ci wynika-
j¹cych z umowy z Województwem
Opolskim o wspólnej organizacji do-

radztwa metodycznego dla nauczy-
cieli.

Wicestarosta zwracaj¹c uwagê na
konieczno�æ poprawy systemu do-
radztwa i jego skuteczno�ci podda³
pod rozwagê ewentualne zmiany
sposobu wydatkowania posiadanych
na ten cel �rodków.

Danuta Humeniuk � Dyrektor
Departamentu Edukacji Urzêdu Mar-

sza³kowskiego w
Opolu � ustosunko-
wuj¹c siê do wypo-
wiedzi Wicestarosty
poinformowa³a, ¿e
w systemie doradz-
twa metodycznego
s¹ pieni¹dze, lecz nie
ma chêtnych, którzy
podjêli by siê jego
prowadzenia. Wci¹¿
trwaj¹ prace nad
stworzeniem spraw-
nego systemu do-
radztwa metodycz-
nego na terenie wo-
jewództwa. Ocenia-
j¹c bazê materialn¹
szkó³ wyrazi³a zado-

wolenie z poprawy infrastruktury
placówek o�wiatowych. Podkre�li³a,
¿e równie¿ program operacyjny wo-
jewództwa bêdzie nakierowany na
poprawê stanu bazy, poniewa¿ m³o-
dzie¿ pobieraj¹ca naukê w nowocze-
snych warunkach dobrze przygoto-
wana, nie bêdzie musia³a bezpo�red-
nio po ukoñczeniu szko³y zmieniaæ
profilu swego wykszta³cenia, a jedy-
nie poszerzaæ zdobyte umiejêtno�ci.
- Uczniowie naszych szkó³ pre-
zentuj¹ wysoki poziom umiejêtno�ci
i wiedzy.
- Nastêpuje intensyfikacja pracy z
uczniami w ramach zajêæ pozalekcyj-
nych i projektów miêdzynarodo-
wych.
- Wyniki matury potwierdzi³y
skuteczno�æ modu³owego systemu
nauczania w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Strzelcach Op.
- Nale¿y w miarê mo¿liwo�ci za-
chêcaæ innych nauczycieli i uczniów
do realizacji projektów zwi¹zanych
z pozyskiwaniem zewnêtrznych
�rodków finansowych i wykorzysta-
niem mo¿liwo�ci p³yn¹cych z powia-
towych �grantów�.
Wicestarosta zwróci³ uwagê na wci¹¿
zbyt niskie wykorzystanie puli przy-
znanych �rodków na zajêcia pozalek-
cyjne i zaapelowa³ o wiêksz¹ aktyw-
no�æ nauczycieli w tym zakresie.
- Infrastruktura szkolna jest w sze-
rokim zakresie poddawana remontom,
co powoduje coraz lepsze dostoso-
wanie jej do potrzeb edukacyjnych.
- W celu prowadzenia inwestycji
pozyskiwane s¹ znacz¹ce fundusze
z zewnêtrznych �róde³ finansowania.
- Nale¿y w dalszym ci¹gu d¹¿yæ
do poszukiwania �róde³ zewnêtrzne-
go finansowania kolejnych inwesty-
cji edukacyjnych oraz podnoszenia
jako�ci bazy dydaktycznej szkó³.
Nastêpnie radny Jan Cie�lik przed-
stawi³ wyk³ad na temat roli wycho-
wania w kszta³ceniu, na któr¹ z uwa-
gi na wystêpuj¹ce negatywne zjawi-
ska dotycz¹ce zachowania m³odzie-
¿y, winno siê po³o¿yæ wiêkszy na-
cisk. Zdaniem radnego, w polskiej
szkole nast¹pi³ przerost dydaktyki
nad wychowaniem. Zwróci³ uwagê na
takie nieprawid³owo�ci jak: brak dys-
cypliny w szko³ach, degradacja auto-
rytetu nauczyciela, brak koncepcji
wychowawczej, zanik wychowania
patriotycznego, niski poziom wycho-
wawczy zajêæ lekcyjnych a nawet
brak opieki medycznej w szko³ach.
Na poprawê stanu wp³yn¹æ mog¹:
wzmo¿enie wspó³pracy na p³asz-
czy�nie wychowawczej z rodzicami,
podniesienie rangi wychowawcy kla-

sy, wkomponowanie w dydaktykê
tre�ci wychowawczych, poprawa or-
ganizacji pracy wychowawczej, aby
uruchamia³a wszystkie mechanizmy
osobotwórcze, prze³amanie bierno�ci
uczniów oraz zaktywizowanie samo-
rz¹du uczniowskiego.

Zdaniem radnego Stanis³awa Tub-
ka, w sferze wychowania, obok ro-
dziny i szko³y wa¿ne miejsce zajmu-
je tak¿e wspólnota religijna. K³opoty
wychowawcze s¹ nastêpstwem cha-
osu norm moralnych na �wiecie.

Wa¿ny aspekt wychowawczy od-
grywa strona ekonomiczna � uczeñ
wchodz¹cy do czystej, wymalowa-
nej szko³y uszanuje jej estetykê (nie
rzuci na ziemiê papierka, nie zabru-
dzi �cian).

Obecni na sesji dyrektorzy szkó³
ponagimnazjalnych zwrócili uwagê na
poprawê w zakresie wychowania es-
tetycznego � po remontach szko³y nie
s¹ brudzone i dewastowane przez
uczniów, tak jak to mia³o miejsce po-
przednio.

Podkre�lono trudno�ci w realiza-
cji zadañ wychowawczych w szko-
³ach maj¹cych sw¹ siedzibê w ró¿nych
odleg³ych od siebie budynkach, a tak-
¿e brak wspó³pracy wiêkszo�ci ro-
dziców, która przejawia siê nisk¹ fre-
kwencj¹ na wywiadówkach szkol-
nych, lekcewa¿eniem uwag nauczy-
cieli, itp.

Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Op. zwróci³ uwagê na po-
trzebê poszerzania samorz¹dno�ci
uczniowskiej, wiêkszy wp³yw
uczniów na realizowane zajêcia po-
zalekcyjne

Po zakoñczeniu czê�ci edukacyj-
nej obrad Rada przyst¹pi³a do dalszej
pracy i kolejno podjê³a  nastêpuj¹ce
uchwa³y:
- w sprawie uchylenia w ca³o�ci
uchwa³y dotycz¹cej udzielenia porê-
czenia kredytu SPZOZ w Strzelcach
Op.
- w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dotycz¹cej udzielenia po-
rêczenia SPZOZ w Strzelcach Op.
- w sprawie udzielenia porêczenia
kredytu SPZOZ w Strzelcach Op.

Powy¿sze uchwa³y s¹ zwi¹zane
ze zmian¹ zasad i sposobu finanso-
wania ze �rodków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego
kosztów projektu �Zakup sprzêtu
monitoruj¹cego parametry ¿yciowe
pacjentów szpitala�.
- w sprawie udzielenia SPZOZ w
Strzelcach Op. porêczenia sp³aty po-
¿yczki zaci¹gniêtej przez SPZOZ w
Strzelcach Op. w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu w celu dofi-
nansowania w 80% zadania: �Wymia-
na agregatu ch³odniczego klimatyza-
cji szpitala�,
-  w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dotycz¹cej bud¿etu po-
wiatu strzeleckiego na rok 2005 �
zmiana polega na zwiêkszeniu wyso-
ko�ci po¿yczek i porêczeñ udziela-
nych przez Zarz¹d Powiatu w roku
2005 z 2.500.000 z³ do 2.800.000 z³;
- w sprawie wyra¿enia zgody na
zabezpieczenie prawid³owego wydat-
kowania �rodków przyznanych na
sfinansowanie projektów: �Stypendia
dla studentów powiatu strzeleckie-
go�, �Stypendia dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê
matur¹� realizowanych w ramach
Dzia³ania 2.2 ZPORR w formie we-
ksla �in blanco� wraz z deklaracj¹
wekslow¹,
- w sprawie  wyra¿enia zgody na
zabezpieczenie prawid³owego wydat-
kowania �rodków przyznanych w
ramach ZPORR na dofinansowanie

realizacji projektów pn: �Mój cel �
moja firma-promocja przedsiêbior-
czo�ci w regionie� w formie weksla
�in blanco� oraz notarialnego o�wiad-
czenia o dobrowolnym poddaniu siê
egzekucji w przypadku nieprawid³o-
wego ich wydatkowania,
- w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dotycz¹cej zakresu i for-
my informacji o przebiegu wykona-
nia bud¿etu powiatu strzeleckiego za
I pó³rocze 2004 r.,
- w sprawie przyjêcia informacji
Zarz¹du Powiatu o przebiegu wyko-
nania bud¿etu powiatu za I pó³rocze
2005 r.
- w sprawie zmiany bud¿etu po-
wiatu na rok 2005
- w sprawie trybu prac nad pro-
jektem uchwa³y bud¿etowej na rok
2006
- w sprawie pozbawienia katego-
rii drogi powiatowej ulicy B. Chro-
brego  w Uje�dzie le¿¹cej w ci¹gu dro-
gi powiatowej nr 1458 O Ujazd � Kê-
dzierzyn-Ko�le i zaliczenie jej do ka-
tegorii dróg gminnych, oraz zalicze-
nia ul. 3-go Maja w
Uje�dzie na odcinku od
mostu na rzece K³odni-
ca do skrzy¿owania z
ul. Chrobrego do kate-
gorii drogi powiatowej
- w sprawie: zmiany
planu finansowego i in-
westycyjnego na rok
2005 Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Strzel-
cach Op.,
- w sprawie: zatwier-
dzenia zmiany w statu-
cie Zespo³u Opieki
Z d r o w o t n e j
w Strzelcach Opolskich
polegaj¹cej na dopisaniu
w § 7 punktu 6 o tre�ci
�us³ug parkingowych�,
- w sprawie:  wyra-
¿enia zgody na zawar-
cie umowy najmu lokalu pomiêdzy
Zespo³em Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Opolskich a NZOZ Stu-
dio �Dentist i Co.� Piotr Matuszek,
ul. M³yñska 2, 47-300 Krapkowice,
- w sprawie: zmiany uchwa³y do-
tycz¹cej przyjêcia regulaminu przy-
znawania i przekazywania stypen-
diów w roku szkolnym 2005/2006
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych koñcz¹cych siê matur¹ z po-
wiatu strzeleckiego
- w sprawie:  zmiany uchwa³y do-
tycz¹cej przyjêcia regulaminu przy-
znawania i przekazywania stypen-
diów w roku akademickim 2005/2006

dla studentów powiatu strzeleckiego
szerzej o zmianach piszemy obok.
- w sprawie 1. Uchylenia w ca³o-
�ci Uchwa³y Nr XXXIV/313/05
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
29 czerwca 2005 roku w sprawie: za-
ci¹gniêcia d³ugoterminowego kredy-
tu w banku krajowym.  2. Zaci¹gniê-
cia d³ugoterminowego kredytu w ban-
ku krajowym,
- w sprawie wyra¿enia zgody na
zabezpieczenie prawid³owego wy-
datkowania �rodków przyznanych na
dofinansowanie projektu  �Moderni-
zacja i adaptacja budynku po szpita-
lu w Le�nicy na potrzeby DPS w
Strzelcach Op. filia w Le�nicy � ada-
ptacja budynku wielofunkcyjnego �
etap II� realizowanego w ramach dzia-
³ania 1.4 � �Modernizacja bazy i pod-
noszenie standardu technicznego in-
strumentów pomocy spo³ecznej� ujê-
tego w Kontrakcie dla Województwa
Opolskiego na lata 2005-2006 zawar-
tym pomiêdzy Rad¹ Ministrów a
Samorz¹dem Województwa Opol-
skiego dnia 22 czerwca 2005 r. w for-

mie weksla �in blanco� wraz z dekla-
racjê wekslow¹
- w sprawie w sprawie: opinii do
uzupe³nienia projektu programu re-
strukturyzacyjnego SPZOZ
- w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dotycz¹cej ustalenia wy-
kazu wydatków, które nie wygasaj¹
z up³ywem roku bud¿etowego 2004.

Kolejna sesja Rady odbêdzie siê
26 pa�dziernika 2005 r., a jej temata-
mi bêdzie: stan �rodowiska w powie-
cie oraz sytuacja w rolnictwie w
aspekcie wej�cia Polski do Unii Eu-
ropejskiej.

I.T.

Podziêkowania dla pos³a Helmuta Pa�dziora w
imieniu mieszkañców powiatu sk³ada starosta józef
Swaczyna

Wyk³ad dr Jana Cie�lika na temat roli szko³y
w wychowaniu ucznia wywo³a³o sporo emocji


