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P O W I A T

Rok przysz³y - pod znakiem inwestycji?

S T R Z E L E C K I

Ochotnicy - dokumentalici

dok. ze str. 1
sportowa przy strzeleckim Zespole

Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. Pierwszy

etap tej inwestycji mamy ju¿ za sob¹,

zienie róde³ jego finansowania sta-

na¿u. To wszystko ma wp³yw na

zarówno dla Rady jak i Zarz¹du Po-

wierzchni jezdni; ma³o uczêszczane

nowiæ bêdzie prawdziwe wyzwanie

drugi natomiast musimy zakoñczyæ

wiatu.

Obiekt ju¿ jest gotowy  zosta³ od-

dy finansowe na drogi powiatowe

przed 1 wrzenia przysz³ego roku.
dany do u¿ytku i pierwsze imprezy

zosta³y ju¿ tam zorganizowane. Natomiast pozostaje nam do wykona-

nia ca³a infrastruktura zewnêtrzna:
boiska sportowe i elementy ma³ej ar-

chitektury oraz ³¹cznik szko³y z sal¹
gimnastyczn¹ wraz z wiat¹. Warto

dodaæ, ¿e na ten projekt, o wartoci

ponad 1.458.000 z³otych, otrzyma-

my dofinansowanie z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w
wysokoci 1.008.900 z³. Wniosek,

którzy sk³adalimy do Zarz¹du Wo-

jewództwa nie tylko zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Regio-

nalny Komitet Steruj¹cy, ale w do-

datku w rankingu projektów zakwa-

lifikowanych do realizacji w ramach

ZPORR, zdoby³ drugie miejsce. To

naprawdê du¿y sukces. Prawdopo-

dobnie otrzymamy jeszcze rodki

pochodz¹ce z dop³at do gier liczbo-

wych, czyli z totalizatora sportowego.

Drugie z kolei zadanie to konty-

nuacja, a w³aciwie dokoñczenie in-

westycji trwaj¹cej ju¿ od 1999 roku -

dokoñczenie prac w Domu Pomocy

Czekaj¹ nas jeszcze spore nak³a-

wraz z infrastruktur¹. Przewidujemy

wydatkowanie na ten cel w roku 2005

ponad 2 mln z³otych, czyli wiêcej ni¿
w roku bie¿¹cym. Z tego ponad 400

tysiêcy z³otych zostanie przeznaczo-

ne na inwestycje wspólnie z gminami

powiatu, które wy³o¿¹ ze swoich

bud¿etów tak¹ sam¹ kwotê. Ponad

przyspieszone

zu¿ywanie

na-

kiedy drogi dzi s¹ bardzo ruchliwe.

-

Zaplanowanych inwestycji jest

du¿o, ale, jak Pan sam mówi³, przy-

sz³oroczny bud¿et nie jest bud¿etem marzeñ. Mo¿e trzeba by³o za-

planowaæ trochê mniej zadañ, a za

to nie trzeba by³oby braæ kredytu?

-

To wszystko, o czym mówiê,

wynika z projektu bud¿etu. Przecie¿

ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie

podejmuj¹ radni. Ale i oni nie uciekn¹

400 tysiêcy na utrzymanie dróg w

przed podzia³em rodków na celowe

mamy na ten cel ponad 1,5 mln z³.

tacje i subwencje. W bud¿ecie powia-

widujemy na remonty najbardziej

zywam je znaczone, stanowi¹ a¿

okresie zimowym. W ci¹gu trzech lat

Ponad piêæset tysiêcy z³otych przezniszczonych odcinków dróg. Na-

wierzchnie niektórych s¹ bardzo

zniszczone, szczególnie na skrzy¿o-

waniach. To wynik nie tylko zimy,

wydatki, na które otrzymujemy do-

tu na rok przysz³y pieni¹dze, jak na-

75 procent. Ogó³em jest to kwota ok.

29 mln z³. Kwota 8,210 mln z³ to rod-

ki nasze, które Rada Powiatu mo¿e

przeznaczyæ na to, co jej siê ¿ywnie

ale i zwiêkszonego ruchu samocho-

spodoba. Jednak potrzeby s¹ du¿e i

powiatowych. Wielu przedsiêbior-

akceptacjê. Mimo prawdopodobieñ-

dów, zw³aszcza TIR-ów, na drogach

ców na terenie Ziemi Strzeleckiej dys-

ponuje ciê¿kim transportem; w do-

datku iloæ takich aut zauwa¿alnie

wzros³a w ostatnim okresie. Od maja

s¹dzê, ¿e nasze propozycje znajd¹

stwa zaci¹gniêcia kredytu. Wielkoæ
bud¿etu przewidzianego na 2005 rok

jest porównywalna z tym z lat 2000-

2001, i to jest pocieszaj¹ce. W tym

do dzi zosta³o zarejestrowanych u

roku nasz bud¿et by³ mniejszy o ok.

bowych, ciê¿arowych i o rednim to-

Marta Górka

nas 3,5 tysi¹ca samochodów  oso-

4 mln z³.

8. grudnia w siedzibie Komendy

ogrom pracy, jak¹ w ich powstawa-

¿arnej w Strzelcach Opolskich odby³

wielu opisywali nie tylko dzia³alnoæ

Stra¿y Po¿arnych.

ra¿ki, chwile pe³ne radoci, ale i pe³-

Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Posiê przegl¹d kronik Ochotniczych
Co roku prezentowane s¹ te dzie-

³a, a w³anie takim mianem okreliæ

mo¿na kroniki OSP. W tym roku po-

dziwiaæ mo¿na by³o stra¿ackie kroniki z Rozmierki, Strzelec Opolskich,
Boryczy, Suchej, Niezdrowic, Siedl-

ca, Szymiszowa, Kalinowic, Warm¹towic, Raszowej oraz Kolonowskie-

go.

U¿ycie s³owa podziwiaæ nie

jest ¿adn¹ przesad¹: w ka¿dej widaæ

nie w³o¿yli poszczególni autorzy. W

miejscowych OSP, ich sukcesy i pone smutku. Nie ograniczano siê tylko
do tego: w niektórych kronikach pojawia³y siê informacje ogólne i dane

historyczne dotycz¹ce miejscowoci

czy jej okolicy. Warto troszczyæ siê

o powstawanie takich dokumentów,

gdy¿ za kilka lat bêd¹ one ród³em

historycznym, którego wartoæ bêdzie o tyle wy¿sza, ¿e bêdzie wi¹za-

³o siê ono cile z naszym otoczeniem.

Spo³ecznej w Lenicy, filii strzeleckiego DPS. Mamy nadziejê, ju¿ do

kwietnia przysz³ego roku uda siê nam

zasiedliæ wszystkie budynki nale¿¹ce do Domu i wykonaæ ca³¹ infrastrukturê zewnêtrzn¹. Musimy te¿ wy-

budowaæ tam chodniki, a tak¿e drogê
dojazdow¹. Na dofinansowanie prac
zwi¹zanych z tym projektem w roku

2004 otrzymalimy rodki z kontrak-

tu wojewódzkiego. O podobne dofinansowanie staraæ siê bêdziemy równie¿ w roku 2005.

Kolejne wydatki, jakie bêdziemy

musieli ponieæ w przysz³ym roku
to remont wêz³a ciep³owniczego
SOSW w Lenicy. Wszystkie rodki

przeznaczone na ten cel pochodziæ

musz¹ z bud¿etu powiatu. Oznacza

to, ¿e realizacja tego projektu i znale-

Pierwszy etap tej inwestycji ju¿ za nami. Drugi zakoñczymy do 1 wrzenia 2005r.

Rata jeszcze przed wiêtami

Kto p³aci za stypendia z EFS?
Jak pisalimy ju¿ ostatnio, Po-

wiat Strzelecki otrzyma³ pieni¹dze na
stypendia finansowane z Europej-

skiego Funduszu Spo³ecznego i bu-

d¿etu pañstwa dla uczniów szkó³ po-

nadgimnazjalnych i studentów z rodzin o niskich dochodach i zameldowanych na terenach zmarginalizowa-

nych. Otrzymano kwotê ponad 475,9
tys. z³, z czego na stypendia dla

uczniów przypad³o niemal 260,5 tys.

z³, natomiast na studentów prawie

215,5 tys. z³. Procedura przyznawa-

nia wiadczeñ ruszy³a ju¿ na dobre.

Lada dzieñ rozpocznie siê przekazy-

wanie rodków finansowych. Studen-

ci otrzymywaæ bêd¹ swoje stypen-

dia na konto - za porednictwem Po-

wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

nie. Inne rozwi¹zanie przewidziano

wobec uczniów  to same szko³y
wyp³acaæ bêd¹ im wiadczenia, na

podstawie przedstawionych faktur,
dokumentuj¹cych wydatki poniesione zwi¹zane z nauk¹.

To wszystko jednak kosztuje i

nie s¹ to ma³e kwoty. Wa¿ne jest jednak, ¿e koszty zwi¹zane z obs³ug¹

Po opolskim spotkaniu z mi-

i zajêæ komorniczych - kontynujue J.

nistrem zdrowia Markiem Balic-

Swaczyna. - Brak takiego rozwi¹za-

-

kim, w którym uczestniczyli dy-

nia spowodowa³ nie tylko d³ugi, tak-

rektorzy szpitali, przedstawiciele

¿e stworzy³ zupe³nie nieciekaw¹ sy-

NFZ i wszyscy starostowie z tere-

tuacjê: gdyby za³ogi wszystkich

nu województwa opolskiego mo¿-

ZOZ-ów ruszy³y po swoje pieni¹-

na by³o spodziewaæ siê wiêcej - oce-

dze do komorników - roz³o¿y³oby to

nia Józef Swaczyna.

ca³¹ s³u¿bê zdrowia. U nas obywa siê

Powiat Strzelecki, jako organ realizu-

-

bez takich kroków.

kretnych informacji na najbardziej in-

-

nego 2004/2005 ta kwota wyniesie

teresuj¹cy nas temat - rozwi¹zania

podziêkowaæ wszystkim bez wyj¹t-

ca³ej akcji i wyp³at¹ wiadczeñ nie
bêd¹ pokrywane z przyznanych na

stypendia rodków. Musi je ponieæ
j¹cy ca³y projekt.. W skali roku szkol-

oko³o 36 tys. z³. Mieszcz¹ siê tu kosz-

ty osobowe i rzeczowe, m.in. koszty

przelewów, kserokopii dokumentów,
nadania korespondencji, op³aty ban-

kowe zwi¹zane z prowadzeniem rachunku itd.

OG£OSZENIE ** OG£OSZENIE ** OG£OSZENIE **
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuje,

¿e dzieñ 24 grudnia 2004r. oraz dzieñ 31 grudnia 2004r.
s¹ dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa
w zamian za wiêta przypadaj¹ce

w dniach 25 grudnia 2004r. oraz 1 stycznia 2005r.
Dy¿ury w godzinach od 7.00 do 12.00 pe³niæ

bêd¹ jedynie pracownicy na stanowiskach wydawania
prawa jazdy i rejestracji pojazdów

w Wydziale Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych.
Czynna bêdzie równie¿ kasa Starostwa.

OG£OSZENIE ** OG£OSZENIE ** OG£OSZENIE **

Nie us³yszelimy ¿adnych kon-

Chcia³bym za to serdecznie

problemów wynikaj¹cych z ustawy

ku pracownikom strzeleckiego

203. Od pocz¹tku jej obowi¹zywa-

szpitala. To wspania³a postawa,

nia

wiadcz¹ca nie tylko o zrozumie-

nasz strzelecki szpital powinien

na ten cel dostaæ 5,7 mln z³. Nie do-

niu problemów, ale i bardzo moc-

sta³ ani z³otówki. Mimo to, dziêki

nej identyfikacji z w³asnym miej-

oszczêdnoci w gospodarowaniu

scem pracy.

rodkami i pomocy powiatu wyp³a-

Na spotkaniach - a czêsto spoty-

ci³ ponad 3,2 mln z³. Z tego, co pozo-

kamy siê z dyrekcj¹ i za³og¹ szpitala

sta³o do uregulowania, pierwsza tran-

- staramy siê mówiæ o wszystkich

sza pieniêdzy trafi do pracowników

istotnych kwestiach i drogach, jakimi

jeszcze przed wiêtami; kolejne pie-

zamierzamy rozwi¹zaæ problemy.

ni¹dze zostan¹ wyp³acone na pocz¹t-

Podwy¿ki wynikaj¹ce z ustawy 203

ku przysz³ego roku.

zostan¹ nadp³acone - o tym mogê za-

-

pewniæ, ale w tej chwili nie mogê jesz-

Na dzi zad³u¿enie wszystkich

placówek s³u¿by zdrowia na Opolsz-

cze podaæ dok³adnych terminów.

czynie wynosi 168 mln z³. Gdyby

-

ustawodawca - równoczenie z przy-

nisterstwo Zdrowia - mówi strzelec-

jêciem ustawy - wskaza³ ród³a fi-

ki starosta -nie ma jasnej recepty, jak

nansowania, oby³oby siê bez d³ugów

wyjæ z pog³êbiaj¹cego siê kryzysu

Najgorsze jednak jest to, ¿e Mi-

w s³u¿bie zdrowia - ogólnego zad³u¿enia placówek i tego spowodowanego ustaw¹ 203. W przysz³ym roku
¿¹da siê od placówek s³u¿by zdrowia zaci¹gniêcia po¿yczek celem uregulowania ustawy 203. Ka¿e mi
ministerstwo zdrowia zaci¹gn¹æ kredyt z moich pieniêdzy i jeszcze mam
je oddaæ z procentem. W jakim kraju
my ¿yjemy! Ponadto zmusza nas siê
do obligatoryjnego zrzeczenia siê
roszczeñ wobec NFZ, Min. Zdrowia
itd. W przeciwnym razie nie dostaniemy tego kredytu. To nastêpna paranoja. Mnie i ca³emu Zwi¹zkowi Powiatów Polskich nie jest miesznie,
jestemy oburzeni. Faktem jest, ¿e w
roku 2004 szpitale w Polsce zap³aci³y komornikom kwotê 1,8 mld z³ z
tytu³u zajêæ komorniczych za niezap³acone nale¿noci ustawy 203. A
przypominam - z drugiej strony proponuje siê nam kredyt w bud¿ecie
pañstwa w wysokoci 2,2 mld z³.
Niech Czytelnicy wyci¹gn¹ sobie
wnioski sami. To s¹ poci¹gniêcia nie
do przyjêcia. Jeszcze raz powtarzam
bez dodatkowych pieniêdzy w bud¿ecie pañstwa - problem 203 bêdzie wraca³.

