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28 lipca br. radni powiatu na sesji
debatowali nad s¹ w s³u¿bie zdrowia
oraz bezpieczeñstwa ochrony prze-
ciwpo¿arowej i zagro¿eniach po¿a-
rowych powiatu, ponadto zapoznali
siê z¹ wynikaj¹c¹ z analizy o�wiad-
czeñ maj¹tkowych radnych i kierow-
ników jednostek organizacyjnych
powiatu.

Zanim jednak przyst¹piono do
zasadniczych tematów sesji radny
Jan Bogusz ³ starostê o pierwsze po-
siedzenie Rady Nadzorczej PKS-u,
przypominaj¹c obietnicê, ¿e na naj-
bli¿szej sesji radni otrzymaj¹ wiêcej
informacji na temat sytuacji spó³ki
oraz planów.

Starosta Józef Swaczyna odpo-
wiedzia³, ¿e na spotkaniu informacyj-
nym z za³og¹ przedstawieni zostali
nowi cz³onkowie Rady Nadzorczej.
Od 1 wrze�nia zostanie powo³any
nowy dyrektor. Doda³ te¿, ¿e umowa
podpisana z Ministrem Skarbu za-
wiera wymóg sporz¹dzenia przez
Powiat Strzelecki planu rozwoju spó³-
ki na najbli¿sze 5 lat, nad czym prace
siê wkrótce rozpoczn¹. Spó³ka PKS
rok 2009 zakoñczy³a niewielk¹ strat¹,
równie¿ dwa letnie miesi¹ce s¹ dla
PKS-u zawsze ciê¿kie, gdy¿ �¿yje�
on przede wszystkim z przewozów
szkolnych.

Starosta poinformowa³ tak¿e, ¿e
pod koniec sierpnia jest umówiony
na spotkanie z w³adzami gmin na roz-
mowy dotycz¹ce nowego rozk³adu
jazdy.
- Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e np.
kurs do Niezdrowic b¹d� Kielczy siê
nie op³aca, bo burmistrz lub wójt
gminy mo¿e byæ innego zdania i dofi-
nansowaæ kurs. Modernizacji wyma-
ga równie¿ tabor spó³ki. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e je�li te autobusy jeszcze
je¿d¿¹ - to istny �cud mechaników�,
za ma³o jest busików do 15, 19 osób.
Skoro inni przewo�nicy je¿d¿¹ po
naszych terenach i im siê to op³aca,
to my te¿ musimy do tego doprowa-
dziæ.

Po tym wyst¹pieniu starosty rad-
ni wrócili do porz¹dku sesji.

Beata Czempiel, dyrektor Szpi-
tala Powiatowego im. Pra³ata J. Glo-
watzkiego przygotowa³a prezentacjê
multimedialn¹ zawieraj¹c¹ informacje
o stanie powiatowej s³u¿bie zdrowia.
I mia³a powody do dumy: szpital po-
wiatowy w 2009 r. uzyska³ tytu³ fi-
nalisty ogólnopolskiego rankingu
szpitali: �Bezpieczny Szpital� orga-
nizowanego przez dziennik �Rzecz-
pospolita�. W strzeleckim szpitalu
jednocze�nie hospitalizowanych
mo¿e byæ 199 osób. Najwiêcej pa-
cjentów statystyki szpitalne odnoto-
wa³y w pa�dzierniku � 844, natomiast
w ca³ym ubieg³ym roku ich liczba
wynios³a 9257, co oznacza w stosun-
ku do roku 2008 wzrost ich liczby o
280. Natomiast w�ród oddzia³ów
prym wiedzie Oddzia³ Ginekologicz-
no�Po³o¿niczy, na którym w roku
2009 przebywa³o 2659 pacjentek.
Znacz¹co wzros³a liczba pacjentów
z gmin: Strzelce Op., Zawadzkie,
Ujazd, natomiast zmala³a z gmin:
Kolonowskie i Le�nica, natomiast licz-
ba pacjentów z gminy Jemielnica i

Izbicko pozosta³a na podobnym po-
ziomie. Procentowy udzia³ mieszkañ-
ców poszczególnych gmin w liczbie
pacjentów z terenu powiatu przed-
stawia³ siê nastêpuj¹co: Strzelce Op.
� 49,03 %, Zawadzkie � 13,2 %, Je-
mielnica � 8,7 %, Le�nica � 8,43 %,
Ujazd � 8,1 %, Izbicko � 6,67 %,
Kolonowskie � 5,35 %. Szpitalny
Oddzia³ Ratunkowy w 2009 przyj¹³
9348 pacjentów, mniej o 1043 w sto-
sunku do roku 2008. Ratownicze ze-
spo³y wyjazdowe wyrusza³y 4 796
razy: udzieli³y pomocy 4 816 oso-
bom; 52% zdarzeñ dotyczy³o tere-
nów miast Strzelce Opolskie i Za-
wadzkie, 48% - terenu poza miasta-
mi. W ubieg³ym roku na bloku opera-
cyjnym przeprowadzono 1545 za-
biegów, g³ównie by³y to planowane
zabiegi ortopedyczne � 927.

Dyrektor Czempiel przypomnia-
³a te¿, ¿e w ramach szpitala dzia³a 10
poradni specjalistycznych, z których
skorzysta³o w 2009 roku 22777 pa-
cjentów. Najwiêcej - z poradni orto-
pedycznej, gastrologicznej i endokry-
nologicznej, natomiast najmniej z
poradni wad postawy oraz w porad-
ni neonatologicznej. W ubieg³ym roku
na bloku operacyjnym przeprowa-
dzono 1545 zabiegów, g³ównie by³y
to planowane zabiegi ortopedyczne
� 927.

Liczba badañ przeprowadzonych
w 2009 budzi podziw. Laboratorium
przeprowadzi³o ich 230629, pracow-
nia RTG 21617, pracownia USG -
5383 a pracownia mammografii 1373.
Tu trzeba dodaæ, ¿e nie zosta³ wyko-
nany kontrakt z NFZ (na kwotê bli-
sko 56 tys. z³) na badania przesiewo-
we sutka, co by³o spowodowane
wymian¹ mammografu. £¹cznie umo-
wy z NFZ wykonano na kwotê po-
nad 30 mln z³, przy czym nadwyko-
nania niezap³acone opiewaj¹ na kwo-
tê ponad 302 tys. z³.

Dyrektor Czempiel poinformo-
wa³a równie¿ radnych o ubieg³orocz-
nych inwestycjach, których ³¹czny
koszt przekroczy³ 3,5 mln z³, w tym
nieco ponad 3 mln z³ na �rodki trwa-
³e, a blisko 500 tysiêcy - na inwesty-
cje budowlane. Planowane inwesty-
cje na lata 2010-2015 zamykaj¹ siê
kwot¹ ponad 12,6 mln z³. Najwiêk-
sze z nich to: termomodernizacja szpi-
tala � ponad 3,2 mln z³, rozbudowa
budynku pogotowia o dodatkowe po-
mieszczenia SOR na parterze (250 m
kw.) i oddzia³u pediatrii na I piêtrze
(250 m kw.) � ponad 2,8 mln z³, wpro-
wadzenie systemu e�Zdrowie � bli-
sko 2 mln z³,  a zakup sprzêtu do
SOR � ponad 1,7 mln z³.

Radni do przedstawionej infor-
macji nie mieli ¿adnych zastrze¿eñ
ani pytañ.

Jako nastêpny g³os zabra³ Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Henryk
Bartoszek ¹c informacjê wynikaj¹c¹
z analizy o�wiadczeñ maj¹tkowych
radnych kierowników jednostek or-
ganizacyjnych powiatu. W o�wiad-
czeniach radnych nie wykryto ¿ad-
nych b³êdów i wszystkie wp³ynê³y
w terminie. Natomiast w�ród o�wiad-
czeñ maj¹tkowych kierowników jed-
nostek organizacyjnych znalaz³y siê

ma³e uchybienia, o których kierow-
nicy zostali poinformowani i których
tre�æ ju¿ poprawili.

Ostatnim g³ównym tematem by³a
informacja o stanie bezpieczeñstwa
ochrony przeciwpo¿arowej oraz o
zagro¿eniach po¿arowych powiatu,
która przedstawi³ st.bryg. Stefan
Sz³apa, Powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach Opol-
skich.
- £¹czna liczba interwencji w 2010
roku (stan na 30.05.2010) wynios³a
446, z czego 335 � miejscowe zagro-
¿enia, 77 � po¿ary, 34 � fa³szywe
alarmy.

Bud¿et KP PSP w Strzelcach
Opolskich wynosi w roku bie¿¹cym
ponad 3,3 mln z³. Najwiêkszy udzia³
w tej kwocie maj¹ p³ace oraz pochod-
ne � blisko 2,9 mln z³.

Nasze jednostki mog¹ poszczy-
ciæ siê bardzo dobrymi wynikami.
Dziewiêtnastego czerwca w Kotorzu
Ma³ym odby³y siê wojewódzkie za-
wody sportowo-po¿arnicze, gdzie
nasz Powiat reprezentowany by³
przez nastêpuj¹ce dru¿yny:
� MDP mêskie � OSP Raszowa �

5 miejsce
� MDP ¿eñskie � OSP Stary Ujazd

� 1 miejsce, OSP Raszowa � 2
miejsce

� kategoria �A� mê¿czyzn � OSP
Raszowa � 1 miejsce

� kategoria �C� kobiet � OSP Ra-
szowa � 5 miejsce
Komendant Sz³apa przedstawi³

równie¿ dane dotycz¹ce nak³adów na
jednostki Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych w poszczególnych gminach.
Wynios³y one ³¹cznie blisko 2,5 mln
z³ (ponad 1,3 mln na inwestcje), w
tym:
Strzelce Opolskie � 792 tys. z³ (w
tym 170 tys. z³ na inwestycje)
Ujazd � 750 tys. z³ (w tym 650 tys.
z³ na inwestycje)
Kolonowskie � 500 tys. z³ (w tym
400 tys. z³ na inwestycje)
Le�nica � 309 tys. z³ (w tym 76 tys.
z³ na inwestycje)
Zawadzkie � 200 tys. z³
Jemielnica � 190 tys. z³ (w tym 20
tys. z³ na inwestycje)
Izbicko � 100 tys. z³

Komenda Powiatowa przyst¹pi³a
do dzia³ania 8.1.1.�Rozwój pracow-
ników i przedsiêbiorstw w regionie�
w ramach POKL pn. �Innym poma-
gam � sam siê szkolê�. Celem projek-
tu, w g³ównej mierze skierowanego
do cz³onków ochotniczych stra¿y po-
¿arnych z terenu powiatu strzelec-
kiego, jest szkolenie z zakresu prawa
jazdy kategorii �C� i ratownictwa
medycznego.

Radni nie zg³aszali uwag do
przedstawionej informacji ilustrowa-
nej prezentacj¹ multimedialn¹ i mate-
ria³ przyjêli jednog³o�nie.

W dalszej czê�ci radni podjêli na-
stêpuj¹ce uchwa³y w sprawie:
� udzielenia dotacji z bud¿etu Po-

wiatu Strzeleckiego na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru.

� trybu prac nad projektem uchwa-
³y bud¿etowej

� zmiany bud¿etu i zmian w bu-
d¿ecie Powiatu Strzeleckiego na
rok 2010

� zmiany uchwa³y Nr XLIV/384/
10 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia z bud¿etu
Powiatu Strzeleckiego pomocy
finansowej Gminie Jas³o

� upowa¿nienia do dzia³ania w
imieniu Rady Powiatu Strzelec-
kiego przed Naczelnym S¹dem
Administracyjnym

Kolejna Sesja Rady Powiatu odbêdzie
siê 29 wrze�nia o godzinie 13.00. Te-
matem przewodnim bêdzie sprawoz-
danie z realizacji bud¿etu za I pó³ro-
cze 2010 r. oraz debata o�wiatowa -
informacja o stanie realizacji zadañ
o�wiatowych Powiatu Strzeleckiego
za rok szkolny 2009/2010.

Adam Kraka

Sesja Rady Powiatu
Barbara Ksionsko jest radn¹ powiatu trzeci

rok � dok³adnie od 30 stycznia 2010 r. Miejsce w
radzie objê³a po z³o¿eniu mandatu przez Witolda
Dziwisa � w gminach Ujazd i Le�nica na li�cie
Klubu Ziemi Strzeleckiej zdoby³a drugie miejsce
pod wzglêdem ilo�ci g³osów. I jest to jej pierwsza
kadencja jako radnej. O ca³ym tym okresie pani
Barbara ma pozytywn¹ opiniê: zadowolona jest
z tego, co uda³o siê zrobiæ i ze wspó³pracy
wszystkich radnych.
- Jestem przewodnicz¹c¹ ko³a Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów i Rencistów w Wysokiej � mówi �
zdrowie i problemy osób starszych oraz niepe³-
nosprawnych s¹ mi bardzo bliskie. Dlatego te¿
pracujê w Komisji Bezpieczeñstwa i Komisji

Edukacji Rady Powiatu: zagadnienia, którymi zajmuj¹ siê obie komisje znaj-
duj¹ siê w krêgu moich zainteresowañ. Bardzo pozytywnie oceniam to, co
uda³o siê nam zrobiæ w sferze edukacji i s³u¿by zdrowia w trakcie tej kadencji.
Szko³y s¹ modernizowane, poprawia siê ich wyposa¿enie i warunki nauki,
budowane s¹ boiska sportowe � �Orliki�. Dziêki pozytywnym zmianom w
szpitalu poprawi³ siê komfort pobytu pacjentów. To wszystko cieszy, ale
chyba te¿ chyba wszyscy odczuwamy pewien niedosyt: chcia³oby siê zdzia-
³aæ znacznie wiêcej. Tylko� trzeba jasno powiedzieæ, ¿e na wiêcej nas nie staæ.
A szkoda. Praktycznie workiem bez dna s¹ drogi powiatowe � ale to chyba
wszêdzie, bo podobne problemy maj¹ tak¿e inne powiaty. Dziwi mnie nato-
miast, ¿e wiele innych samorz¹dów powiatowych inaczej rozwi¹zuje sprawê
dofinansowania u siebie turnusów rehabilitacyjnych. Co roku s³yszê, ¿e nasze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dostaje za ma³o pieniêdzy, by takie
turnusy dofinansowaæ wiêkszej grupie osób, i to nie tylko z pierwsz¹ grup¹
inwalidzk¹, ale te¿ niepe³nosprawnym z pozosta³ych grup, o co uparcie wal-
czy³am. Chorych wymagaj¹cych rehabilitacji jest przecie¿ znacznie wiêcej. I
nie wiem, jak to siê dzieje, ¿e w innych powiatach mo¿na turnusy rehabilitacyj-
ne dofinansowywaæ szerszemu gronu ni¿ u nas.

Radni oceniaj¹ kadencjê

         Trzecia kadencja Rady Powiatu dobiega koñ-
ca. Z jej pracami jestem zwi¹zany od 2002 roku. I
od pocz¹tku obserwujê niepokoj¹ce zjawisko de-
mograficzne: spadek ilo�ci urodzeñ, systematycz-
nie zmniejszaj¹c¹ siê liczbê mieszkañców powia-
tu. Ma to niekorzystny wp³yw na wiele dziedzin
¿ycia, szczególnie na szkolnictwo, us³ugi socjal-
ne, rozwój gospodarczy.
         Jak z perspektywy tych o�miu lat oceniam
pracê Rady? Jak oceniam swój udzia³ w jej pra-
cach?
         Na pocz¹tku drugiej kadencji atmosfera w
Radzie nie sprzyja³a pracy. Dochodzi³o do zupe³-
nie niepotrzebnych spiêæ, konfliktów. Z czasem

sytuacja uleg³a znacznej poprawie. Ostatnie sze�æ lat to okres du¿ej stabiliza-
cji, okres rzeczowych dyskusji a nawet sporów, ale  toczonych w atmosferze
poszanowania, wzajemnego zrozumienia, tolerancji, której mo¿e nam pozaz-
dro�ciæ nasz parlament.
         Przez obie kadencje pracowa³em w dwóch komisjach sta³ych � edukacji
i bezpieczeñstwa, a w ostatniej - dodatkowo równie¿ w komisji monitoruj¹cej
realizacjê strategii rozwoju powiatu, opracowanej i przyjêtej w poprzednim
czteroleciu. W pracach obu sta³ych komisji bra³em aktywny udzia³, uczestni-
cz¹c we wszystkich posiedzeniach oraz anga¿uj¹c siê w podejmowane przez
nie zadania. Ta aktywno�æ poza posiedzeniami dotyczy³a g³ównie komisji
edukacji. Uczestniczy³em te¿ we wszystkich sesjach Rady.
         Podstawow¹ bol¹czk¹ radnych obu kadencji by³y niewystarczaj¹ce �rodki
finansowe, które uniemo¿liwia³y pe³n¹ realizacjê zadañ ujêtych w strategii.
Czê�æ zadañ realizowano dziêki zaci¹ganym po¿yczkom. Jednak mimo trud-
no�ci wynikaj¹cych ze �szczup³o�ci� bud¿etu Rada Powiatu mo¿e poszczy-
ciæ siê  wcale nieprzeciêtnymi osi¹gniêciami.  Nale¿¹ do nich m.in.:
- znaczna poprawa bazy materialnej szkó³ (remonty i rozbudowa placówek

i ich wyposa¿enie w nowoczesny sprzêt);
- remonty i rozbudowa domów pomocy spo³ecznej (miêdzy innymi w ra-

mach standaryzacji);
- remonty i rozbudowa szpitala powiatowego;
- budowa obiektów sportowych dla m³odzie¿y (do obiektów tych maj¹

dostêp równie¿ doro�li mieszkañcy powiatu);
- budowa chodników i przebudowa kilku odcinków dróg powiatowych

usprawniaj¹cych ruch pieszy i samochodowy oraz poprawiaj¹cych bez-
pieczeñstwo, choæ potrzeby w tym zakresie wielokrotnie przewy¿szaj¹
mo¿liwo�ci ich zaspokojenia ze wzglêdu na mizeriê �rodków finanso-
wych;

- opracowanie strategii rozwoju powiatu, jej przyjêcie i czuwanie nad reali-
zacj¹ zawartych w niej zadañ, a tak¿e jej systematyczna aktualizacja.

         Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e mimo skromnych mo¿liwo�ci fi-
nansowych Rada nie pozostaje obojêtna wobec potrzeb regionów dotkniêtych
klêskami ¿ywio³owymi, które dotknê³y tak¿e nasz powiat. W miarê mo¿liwo-
�ci Rada wspomaga te¿ finansowo remonty zabytków, g³ównie obiektów sa-
kralnych na naszym terenie.
        Du¿ym osi¹gniêciem, choæ poci¹gaj¹cym za sob¹ wielorakie konsekwen-
cje, jest przejêcie strzeleckiego PKS-u. Stwarza to nie tylko szansê na powiêk-
szenie powiatowej kasy, ale tak¿e � i to przede wszystkim � obarcza du¿¹
odpowiedzialno�ci¹ za organizacjê sprawnej komunikacji lokalnej. Trzeba wiêc
do³o¿yæ wszelkich starañ, aby cele ekonomiczne nie przys³oni³y celów spo-
³ecznych.
         Skrótowo podsumowuj¹c mijaj¹c¹ kadencjê Rady Powiatu, nale¿y stwier-
dziæ, ¿e by³a ona bardzo pracowita i przynios³a wymierne efekty w wielu
dziedzinach ¿ycia lokalnej spo³eczno�ci. Do zaspokojenia wszystkich po-
trzeb mieszkañców jednak jeszcze bardzo daleko. S¹ one bowiem znacznie
wiêksze, ni¿ finansowe mo¿liwo�ci powiatu. A �z pustego � jak mówi znane
porzekad³o � i Salomon nie naleje�.

Chcia³oby siê wiêcej

Z pustego i Salomon
nie naleje


