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W dniu 28 stycznia 2009 roku od-
była się XXVI sesja Rady Po-
wiatu. Głównym tematem bie-
żącej sesji było sprawozdanie 
z działalności Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku za 2008 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rządku w 2008 roku zajmowała się 
sprawami funkcjonowania powiada-
miana ratunkowego na terenie po-
wiatu, zarządzaniem kryzysowym, 
analizą bezpieczeństwa w powiecie 
(sanitarnego, weterynaryjnego, bu-
dowlanego, pożarowego), oceną pro-
gramów w zakresie edukacji oraz 
walki z uzależnieniami wśród mło-
dzieży i dorosłych, oceną realizacji 
programu zapobiegania przestępczo-
ści. 

W dyskusji radny Ryszard No-
coń zwrócił uwagę na stan sanitarny 
dworca PKP w Strzelcach Opolskich. 
Radny wnioskował o rozpoznanie 
możliwości przejęcia budynku przez 
Gminę Strzelce Opolskie. Podobnie 
postąpiła Gmina Zawadzkie w sto-
sunku do obiektu dworca kolejowe-
go na swym terenie. I działanie to - 
zdaniem radnego - doprowadziło do 
większej staranności i dbałości o stan 
tego mienia. Radny zwrócił również 
uwagę o rozważenie możliwości uru-
chomienia WC na terenie PKP przez 
Gminę Strzelce Opolskie jako szale-
tu miejskiego. 

Radny Jan Cieślik zwrócił uwa-
gę na udział w pracach komisji przed-
stawicieli gmin i wynikającą z te-
go konieczność współpracy Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku z gmina-
mi, poprzez wytyczanie strategicz-
nych kierunków działań w zakresie 
bezpieczeństwa na terenie poszcze-
gólnych gmin. 

Rada Powiatu po dyskusji przyję-
ła sprawozdanie jednogłośnie. 

Radni przyjęli również uchwałę 
w sprawie planów pracy Komisji Ra-
dy Powiatu Strzeleckiego. Zwyczajo-
wo posiedzenia poszczególnych ko-
misji przypadają w następujące dni:
•  Komisja Edukacji – czwartek 

przed sesją o godz. 13.00
•  Komisja Gospodarcza – ponie-

działek przed sesją o godz. 12.30
•  Komisja Bezpieczeństwa – ponie-

działek przed sesją o godz. 15.00
•  Komisja Budżetu - wtorek przed 

sesją o godz. 14.00. 
Sesje odbywają się w ostatnią śro-

dę miesiąca (oprócz sierpnia).

W dalszej części obrad radni pod-
jęli uchwały w sprawie:

– wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Strzelcach Opolskich umowy 
dzierżawy nieruchomości (maga-
zynu i pomieszczeń socjalnych 
oraz pomieszczenia biurowego) 
na rzecz fi rmy sprzątającej szpi-
tal;

– wyrażenia opinii dotyczącej pro-
jektu uchwały Rady Powiatu Gli-
wickiego w sprawie przekształ-
cenia samodzielnego publiczne-
go zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Knurowie poprzez ograni-
czenie rodzajów jego działalności 
i udzielanych świadczeń zdrowot-
nych (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami organy przekształca-
jące ZOZ muszą zasięgnąć opinii 
tej jednostki samorządu, z której 
terenu pochodzą pacjenci leczący 
się w danym ZOZ-ie);

– zmiany Uchwały Nr XXV/240/08 
Rady Powiatu Strzeleckie-
go z dnia 30 grudnia 2008 roku 
w sprawie udzielenia z budżetu 
Powiatu Strzeleckiego pomocy fi -
nansowej Gminie Leśnica (zmia-
na związana jest z kwestią formal-
ną dotyczacą daty wejścia w życie 
uchwały);

Sesja Rady Powiatu– zmiany Uchwały Nr XXV/233/08 
Rady Powiatu Strzeleckie-
go z dnia 30 grudnia 2008 roku 
w sprawie budżetu Powiatu Strze-
leckiego na 2009 rok, polęgającej 
na wskazaniu z rezerwy ogólnej 
kwoty 50000 zł, jaką Zarząd Po-
wiatu może zadysponować na jed-
noroczne wydatki inwestycyjne;

– zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie Powiatu Strzeleckiego na 
2009 rok: pierwsza wprowadzona 
zmiana związana jest ze zwięk-
szeniem dotacji unijnej na reali-
zację programu “Przyszły absol-
went – fachowiec, uczeń szkoły 
zawodowej z międzynarodowymi 
certyfi katami”, druga natomiast 
podyktowana jest utrzymaniem 
90-procentowego dofi nansowa-
nia przez PFRON ogółu kosztów 
funkcjnowania Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Zawadzkiem, 
a nie jak wcześniej zapowiadano 
– dofi nansowania tej działalności 
w 85% przez PFRON.

W sprawach bieżących radny Ry-
szard Nocoń pytał o wynik fi nanso-
wy szpitala w Strzelcach Opolskich 
na zakończenie roku. 

Starosta Józef Swaczyna w od-
powiedzi stwierdził, że wynik fi nan-
sowy powinien być dodatni - w gra-
nicach kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. 

Radny Jan Bogusz pytał: “Idee, 
jakie przyświecały Radzie poprzed-
niej kadencji, dotyczące dwutygodni-
ka “Powiat Strzelecki” były następu-
jące: aby był to dwutygodnik, który 
jest biuletynem informacyjnym, bez-
płatnie rozdawanym, w którym to bę-
dą zamieszczane istotne wiadomości 
dotyczące funkcjonowania społecz-
ności powiatu strzeleckiego. Jednym 
z takich celów miała być integracja 
mieszkańców powiatu do zgodnego 
współżycia, w tak wielokrotnie pod-
kreślanej naszej małej, wspólnej oj-
czyźnie. Jak artykuł, zamieszczony 
w ostatnie numerze dwutygodnika 
poświęcony historii miesiąca stycz-
nia 1945 roku, o wydarzeniach, jakie 
miały miejsce w miejscowości War-
mątowice, się ma do tych założeń? 
Po pierwsze uważam, że takimi spra-
wami powinni się zajmować history-
cy, biuletyny historyczne, które za-
wodowo tworzą opracowania na ten 
temat. Niepotrzebnie rodzą się py-
tania o teksty na zamówienie, jed-
nostronność, odniesienie do praw-
dy historycznej, tendencyjność. Skąd 
wziąły się akurat te hordy azjatyckie 
w 1945 roku pod Warmątowicami? 
Jaka była tego przyczyna? Takie jest 
moje zdanie jak i wielu moich znajo-
mych, więc do zadania tego pytania 
zostałem zobowiązany. 

J. Swaczyna: Mnie, i chyba wie-
lu osobom, które czytały ten tekst, 
wydaje się, że jest to artykuł, któ-
ry powinien się ukazać, dotyczący 
wspomnień tego pana czy też innego 
wspomnienia. Jest to fakt historycz-
ny. Miesiąc styczeń każdego roku jest 
rocznicą, kiedy front przeszedł przez 
Strzelce Opolskie i powiat strzelec-
ki. Powinniśmy dla potomnych bez 
przerwy przypominać że coś takiego 
się wydarzyło na tych ziemiach. Woj-
na ma swoje prawa, zwycięzcy też 
mieli swoje prawa, które sam ustalali. 
Ginęli zaś ludzie zupełnie niewinni. 
Akurat tę rodzinę znam. Syn zastrze-
lonej osoby jeszcze żyje. Ma warsz-
tat, jest porządnym człowiekiem. 
Przypominamy to i kiedy dziś rozma-
wiamy, również na temat pomników 
niemieckich, to mamy na myśli, aby 
w jakiś sposób również tych miesz-
kańców upamiętnić. Chciałem powie-
dzieć, że z okresu I wojny światowej 
na cmentarzu w Centawie, przy mo-
ich rodzicach leży żołnierz, na które-
go grobie jest tylko napis „Ruski Sol-
dat”. Nie wiemy jak on się znalazł na 

tym cmentarzu, ale się znalazł i to też 
jest jakaś cząstka historii. Nie rozu-
miem więc kolego Bogusz Pańskiego 
pytania. Wracając jeszcze do pomni-
ków z I wojny światowej, to wojewo-
da nie wnosi zastrzeżeń o takie upa-
miętnienie, dlatego że Europa uzna-
ła te pomniki miały za przyczynek 
do refl eksji i do przestrzegania przed 
wojną tych wszystkich, którzy pró-
bują zakłócać spokój w Europie. Te 
dwa nacjonalizmy, które się zrodzi-
ły w XX wieku, a więc nacjonalizm 
niemiecki pod wodzą Hitlera i nacjo-
nalizm radziecki pod wodzą Stalina 
przyniosły wiele zła i ważne, żeby raz 
na zawsze ludzie zdali sobie sprawę, 
co to znaczy wywołanie wojny. Dziś 
zwykły śmiertelnik, który przeczy-
ta tamten artykuł – historię widzianą 
oczami tego mieszkańca, który jesz-
cze żyje, może sobie uświadomić, co 
niosą okropności wojny. W artyku-
le nikt nikogo nie osądza. O tym, że 
hitlerowskie Niemcy wywołały naj-
większy dramat ludzkości XX wieku, 
wszyscy jesteśmy przekonani. War-
to czasem przypomnieć, co to zna-
czy okropność wojny. Dramatem by-
ło Powstanie Warszawskie – mówi-
my o tym; mówimy o dramacie Getta 
Warszawskiego – mówimy o tym, tu 
nie ma tabu. Mówmy również o na-
szej historii. Nie widzę w tym arty-
kule żadnych podtekstów. Jest to su-
cha prawda, widziana oczami 14-lat-
ka, który to po prostu przeżył. 

Wicestarosta Waldemar Gaida 
stwierdził, że to był całkowity przy-
padek, że ta osoba zgłosiła się z tym 
tematem. “Gdy w zeszłym roku pu-
blikowaliśmy wspomnienia z okre-
su powojennego różnych ludzi, któ-
rzy sami się zgłaszali, to nie było 
żadnych problemów. Dziś pojawia 
się temat stycznia 1945 roku i nie 
wiem dlaczego jest problemem. Pro-
szę zwrócić uwagę, że Powiat Strze-
lecki jest organem prowadzącym dla 
szkół i w programie kształcenia jest 
taki przedmiot jak historia. W ra-
mach ścieżek międzyprzedmioto-
wych czy też elementów nauczania 
historii, mowa jest o regionalizmie. 
Czyż nie jest świetnym elementem 
wiedzy o regionie, o swoim mieście, 
dla nauczyciela, wykorzystanie tego 
typu wspomnień? Gdzie tu jest więc 
jakiś podtekst? Jest to jedno z wielu 
spojrzeń, które w europejskiej szkole, 
narodów a nie państwowości, moż-
na wykorzystać. Jako radny tej Ra-
dy Powiatu i osoba odpowiedzialna 
za oświatę, to powiem, że dziwi mnie 
bardzo mocno to pytanie”. 

Radny Jan Cieślik dodał, że te 
wszystki bolesne sprawy oczekują na 
upowszechnienie. “Ta wiedza powin-
na dotrzeć do młodych ludzi. Wie-
my, że wojska frontowe, które prze-
chodziły przez Śląsk Opolski, robiły 
spustoszenia. Można młodzieży za-
sugerować, aby zebrać takie wiado-
mości. Poszukać ludzi, którzy jescze 
żyją, a mają doświadczenia z tym 
tematem związane. Radny Bogusz 
zwrócił uwagę na jedną rzecz. To jest 
biuletyn informacyjny, a skoro tak - 
to powinien on informawać społe-
czeństwo powiatu o wszystkich po-
dejmowanych działaniach, np. przez 
Radę Powiatu. Uważam, że powiat 
oczekuje zwartej publikacji dotyczą-
cej tych przykrych spraw, a młodzież 
szkolana miałaby tu pole do popi-
su. Można spróbować zająć się tym 
problemem. Popieram więc radnego 
Bogusza w kwestii, czy tego rodzaju 
wywiad pasuje do biuletynu informa-
cyjnego. Ja jestem Ślązakiem z wy-
boru, czym się szczycę przez wiele 
lat. Pochodzę jednak z innych stron 
kraju i w moich miejscowościach też 
Rosjanie strzelali. Na Śląsku oni by-

li bardziej brutalni, gdyż traktowa-
li te ziemie jako ziemie niemieckie, 
ale tak było w całej Polsce. Nie ma 
rodzin w Polsce centralnej, które by 
z tego powodu nie ucierpiały. Taka 
jest prawda. Tak do tego proszę po-
dejść. Uważam, że wypowiedź rad-
nego nie miała na celu zdyskredyto-
wanie tego artykułu. Moim zdaniem 
lepiej jednak zrobić zwartą publika-
cję na ten temat. 

Wicestarosta Waldemar Gaida 
zauważył, że biuletyn informacyjny 
musi przyciągać czytelnika i jest to 
jedna z form budzenia zainteresowa-
nia tym biuletynem.

Radny Bogusz w konkluzji 
stwierdził, że dobrze się stało, że je-
go wypowiedź wywołała taką dysku-

sję i ma nadzieję, że w imię tej praw-
dy historycznej w ramach nauczania 
regionalizmu inni mieszkańcy po-
wiatu będą mieli możliwość również 
wypowiedzenia się na łamach dwu-
tygodnika “Powiat Strzelecki”. Ja je-
stem za ujawnieniem prawdy, ale na 
podstawie dokumentów, a nie opo-
wieści - dodał.

Następna sesja Rady Powia-
tu odbędzie się 25 lutego 2009 roku 
o godz. 13.00, a jej tematem będzie 
informacja Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za 2008 rok oraz spra-
wozdanie Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z działal-
ności w 2008 roku. 

Wojciech Witoń

Plan pracy Komisji Gospodarczej na rok 2009
Termin Tematyka

styczeń Przyjęcie planu pracy komisji1. 
Analiza materiałów sesyjnych2. 

luty Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 20081. 
Analiza materiałów sesyjnych 2. 

marzec Sytuacja na rynku pracy w powiecie strzeleckim, prognozy1. 
Analiza materiałów sesyjnych2. 

kwiecień Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 20081. 
Analiza materiałów sesyjnych2. 

maj
Promocja Powiatu1. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi2. 
Analiza materiałów sesyjnych3. 

czerwiec Gospodarka leśna1. 
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych2. 

lipiec
Analiza rozwoju gospodarki w powiecie w oparciu o specjalne strefy eko-1. 
nomiczne w gm.Ujazd oraz na terenie byłej Cementowni Strzelce Op.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych2. 

wrzesień Ocena realizacji budżetu za I półrocze 20091. 
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych2. 

październik Ochrona środowiska na terenie powiatu1. 
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych2. 

listopad
Analiza projektu budżetu na rok 20101. 
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych2. 

grudzień

Rolnictwo w powiecie strzeleckim1. 
Propozycje do planu pracy na rok 20102. 
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych3. 

Plan pracy Komisji Budżetu na rok 2009

Termin Tematyka

Styczeń Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na rok 20091. 
Analiza materiałów sesyjnych.2. 

Luty

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności pu-1. 
blicznej oraz obiektów administracyjnych – PCPR i DPS Strzelce 
Op. - stan zaawansowania prac remontowo- budowlanych.  
Analiza materiałów sesyjnych. 2. 

Marzec

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności pu-1. 
blicznej oraz obiektów administracyjnych – PUP -  stan zaawanso-
wania prac inwestycyjnych.
Analiza materiałów sesyjnych.2. 

Kwiecień Ocena realizacji budżetu powiatu strzeleckiego za rok 2008.1. 
Analiza materiałów sesyjnych.2. 

Maj
Gospodarka nieruchomościami powiatu strzeleckiego wg stanu na 1. 
dzień 30.04.2009.
Analiza materiałów sesyjnych.2. 

Czerwiec

Drogi publiczne powiatowe w sieci transportu drogowego – kontrola  1. 
w terenie w okolicach Gminy Ujazd, Strzelce Opolskie –   zaawanso-
wanie stopnia usuwania szkód spowodowanych huraganem.
Analiza materiałów sesyjnych.2. 

Lipiec
Inwestycje realizowane w SP ZOZ Strzelce Op. - posiedzenie wy-1. 
jazdowe.
Analiza materiałów sesyjnych.3. 

Wrzesień

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności pu-1. 
blicznej oraz obiektów administracyjnych – jednostki oświatowe. 
Plan inwestycyjny na rok 2009 i zaawansowanie realizacji.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2009 r.2. 
Analiza materiałów sesyjnych.3. 

Październik

Inwestycje realizowane na drogach publicznych powiatowych- 1. 
Informacja Zarządu. Informacja Wydziału ROŚ o wydatkowaniu 
środków z PFOŚ za 2009 r.
 Analiza materiałów sesyjnych.2. 

Listopad

PINB i Wydział UA – informacja o pracy w 2009 r.1. 
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu w 2009 r.2. 
Uwagi do budżetu na rok 2010.3. 
Analiza materiałów sesyjnych4. 

Grudzień

Opinia Komisji Budżetu, uwzględniająca uwagi wszystkich pozo-1. 
stałych komisji problemowych, do projektu budżetu na 2010 r.
Propozycje do planu pracy na rok 20101. 
Analiza materiałów sesyjnych2. 

Poniżej publikujemy plany pracy komisji problemowych Rady Powiatu

dok. na str. 7
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