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25 listopada 2009 r. o godz. 13.00
w sali narad Powiatu Strzeleckie-
go odby³a siê XXXV sesja Rady Po-
wiatu Strzeleckiego. Tematem
przewodnim sesji by³a informacja
Komendanta Powiatowego Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, st. bryg.
Stefana Sz³apy o stanie bezpie-
czeñstwa powiatu strzeleckiego w
zakresie ochrony przeciwpo¿aro-
wej.

Stra¿ w tym roku by³a wzywana
813 razy do ró¿nych zdarzeñ. Na dzieñ
30 wrze�nia odnotowano 35 zdarzeñ na
autostradzie A4, co w porównaniu z
rokiem ubieg³ym jest sporym wzrostem,
gdzie w 2008 r. by³o ich tylko 22. Naj-
czê�ciej ratownicy udzielaj¹ pomocy na
258-259 km w okolicy MOP-ów Wy-
soka i Góra �w. Anny. Z materia³u wy-
nika, i¿ w 16 opracowanych katego-
riach najbezpieczniejsz¹ gmin¹ jest
gmina Jemielnica. Po omówieniu za-
gro¿eñ oraz dzia³añ stra¿y, zarówno tej
zawodowej jak i ochotnicze,j do dysku-
sji przyst¹pili radni.

Jako pierwszy g³os zabra³ radny
Ryszard Nocoñ - radni na ostatnim
posiedzeniu Komisji Bezpieczeñstwa
zapoznali siê szczegó³owo z przedsta-
wionym materia³em. zaznaczali wysok¹
jako�æ materia³u. Wykazanie zagro¿eñ
zosta³o ujête w ciekawy sposób, który
mo¿e mieæ w przysz³o�ci wp³yw na ich
eliminacjê. Chcia³em podkre�liæ
ogromn¹ ilo�æ akcji, w których bra³a
udzia³ zarówno Komenda Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, jak i Ochotnicze Stra-
¿e Po¿arne. Patrz¹c na ilo�æ przepro-
wadzanych akcji trudno sobie wyobra-
ziæ dzia³anie powiatu bez stra¿y. Cieszy
równie¿ fakt nabycia nowego sprzêtu.
Martwi jednak, i¿ w bud¿ecie na przy-
sz³y rok nie ma ¿adnych �rodków za-
planowanych na inwestycje.

Radny Jan Cie�lik podkre�li³, ¿e
sprawozdanie przedk³adane przez Ko-
mendê Stra¿y Po¿arnej jak co roku jest
�wietnie przygotowane. Ró¿nice zauwa-
¿y³ w opracowaniu kryteriów oceny
zagro¿eñ w 16 obszarach. Uzna³, i¿ ten
materia³ nale¿y upowszechniæ poszcze-
gólnym samorz¹dom gminnym, by wie-
dzia³y jakie zagro¿enia na ich terenie
wystêpuj¹ oraz by mog³y podj¹æ w tym
kierunku dzia³ania.

Radnego Kazimierza Kubala zanie-
pokoi³ fakt wzrostu od roku 2000 do
dnia dzisiejszego ilo�æ zdarzeñ. Zazna-
cza³, ¿e w ci¹gu okresu ca³y czas prowa-
dzi siê ró¿nego rodzaju profilaktykê,
g³ównie w szko³ach u�wiadamiaj¹c¹ o
zagro¿eniach. W jego przekonaniu naj-
widoczniej profilaktyka jest ma³o sku-

teczna. Zapyta³ równie¿ Komendanta
jaki procent zdarzeñ jest spowodowa-
ny udzia³em cz³owieka, a ile jest zale¿-
nych od warunków atmosferycznych.

Komendant Stefan Sz³apa stwier-
dzi³, i¿ 80% zdarzeñ objêtych sprawoz-
daniem jest spowodowanych dzia³alno-
�ci¹ cz³owieka w sposób po�redni b¹d�
te¿ bezpo�redni.

Radny Stanis³aw Krawiec chcia³ siê
dowiedzieæ jak ochrona przeciwpo¿a-
rowa powiatu strzeleckiego prezentuje
siê w porównaniu do innych powiatów
województwa.

Komendant Stefan Sz³apa � takie
porównanie mo¿na pokazaæ na wielu
p³aszczyznach � ilo�æ zdarzeñ, liczba
etatów, sprzêt, wystêpuj¹ce zagro¿enia.
Najlepiej mo¿e bêdzie to pokazaæ w
kategorii liczb Stra¿y Po¿arnych od-
zwierciedla ona bowiem zagro¿enia w
powiecie. W tej statystyce znajdujemy
siê w �rodku. Najwiêcej jednostek stra-
¿y znajduje siê w powiecie opolskim,
kêdzierzyñsko � kozielskim, nyskim,
brzeski, za tymi powiatami plasujemy
siê my. Je�li chodzi o poziom usprzêto-
wienia, to te¿ jest on odzwierciedle-
niem zagro¿eñ. Przyk³ad: powiat kê-
dzierzyñsko � kozielski, gdzie przemys³
jest jednak bardziej rozwiniêty. Tam
kupno jednego samochodu to koszt 2
mln z³otych, my za tê kwotê mamy 4.
Jednak wiadomo: tych samochodów nie
da siê z sob¹ równaæ. Ciê¿ko jest zna-
le�æ wspóln¹ p³aszczyznê do ogólnego
porównania. Jest kilka p³aszczyzn gdzie
nasze dzia³ania s¹ wskazywane na na-
radzie corocznej, która w tym roku
odbêdzie siê na terenie naszego powia-
tu, jako wyró¿nienie za zakup podno-
�nika.

Radny Jan Bogusz dopytywa³ o za-
bezpieczenie przeciwpo¿arowe lasów.
W odpowiedzi  us³ysza³, ¿e stan jest
bardzo dobry choæ wiadomo, nigdy nie
jest tak, ¿e nie mo¿e byæ ju¿ lepiej.
Ilo�æ po¿arów w lasach od kilku lat jest
stosunkowo niska: to kilkana�cie po-
¿arów le�nych, a by³y czasy kiedy by³o
ich 70 - 100 w roku. Nadle�nictwa in-
westuj¹ w ochronê przeciwpo¿arow¹,
gdy¿ zbyt du¿o siê wydarzy³o w prze-
sz³o�ci, by mo¿na by³o pozostaæ obo-
jêtnym. Buduje siê wiele wie¿ obserwa-
cyjnych, obsadzanych w okresach, w
których najczê�ciej wystêpuj¹ po¿ary.
Lasy Pañstwowe uczestnicz¹ aktywnie
w doposa¿eniu zarówno OSP, jak i PSP
w sprzêt. Te¿ inwestuj¹ we w³asny
sprzêt jak i w drogi le�ne. Tworz¹ sieci
zbiorników wodnych tam, gdzie nie ma
cieków wodnych. Na terenie naszego

powiatu w okolicach Otmic i w kierun-
ku Kamienia �l¹skiego w zasadzie nie
ma ¿adnych cieków. Tam ochrona prze-
ciwpo¿arowa lasów opiera siê na po-
wstaj¹cych zbiornikach. Pracownicy
le�ni od wielu lat anga¿uj¹ siê w ochro-
nê lasów. Przyk³adem mo¿e byæ tutaj
Z. Siewiera - Nadle�niczy Nadle�nictwa
Zawadzkiego, który jest cz³onkiem
Zarz¹du Powiatowej Stra¿y Po¿arnej.
Nadle�niczy z Rudziñca dotychczas by³
Prezesem Zarz¹du Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej. Poziom zabezpieczenia
p.po¿. lasów mo¿na oceniæ jako bar-
dzo wysoki.

Radny Hubert Barton zapyta³ o
usuwanie gniazda os i szerszeni: czy
nadal stra¿ bêdzie wyje¿d¿aæ do zda-
rzeñ?

Komendant Stefan Sz³apa � otrzy-
mali�my procedury usuwania gniazd os
i szerszeni od Komendanta G³ównego
Stra¿y Po¿arnej. W instrukcji powie-
dziane jest, ¿e nie jest obowi¹zkiem PSP
czy te¿ OSP usuwanie gniazd w miej-
scach, gdzie nie ma migracji ludzi. Z
czasem okaza³o siê, ¿e granica rozstrzy-
gniêcia czy ma to wp³yw na bezpie-
czeñstwo ludzi czy nie, jest bardzo p³yn-
na. Dlatego te¿ niewiele by³o takich
zdarzeñ, gdzie odmawiali�my interwen-
cji. Stworzyli�my system powszechne-
go udzia³u wszystkich jednostek z tere-
nu powiatu w usuwaniu gniazd os i szer-
szeni. W roku mamy takich zdarzeñ
ok. 200. Je�li my jako PSP mieliby�my
je wszystkie obs³u¿yæ ucierpia³oby na
tym bezpieczeñstwo. Przeszkolili�my
wyznaczone jednostki OSP. Zosta³y
wyposa¿one w odpowiednie ubrania i
sprzêt. Zg³oszenia s¹ przyjmowane,
weryfikowane, a nastêpnie kierowane
zostaj¹ tam jednostki. Dla przyk³adu
na terenie gminy Le�nica OSP Le�nica
wyje¿d¿a do miejscowo�ci Wysoka,
Czarnocin, Dolna, Kad³ubiec. OSP Ra-
szowa wyje¿d¿a do zdarzeñ w Raszo-
wej, Zalesiu, Krasowej, £¹kach Koziel-
skich.

Na koniec dyskusji g³os zabra³ sta-
rosta Józef Swaczyna � jako szef obro-
ny cywilnej w powiecie oraz prezes
Zarz¹du Powiatowego Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej stwierdzam, ¿e nie jest mi
obojêtny stan po¿arnictwa w powiecie.
Efekty corocznych sprawozdañ to efekt
wieloletniej, dobrej wspó³pracy pomiê-
dzy PSP a OSP. Jednostki s¹ na siebie
�skazane�. Podziêkowaæ nale¿y burmi-
strzom i wójtom, którzy co roku prze-
znaczaj¹ fundusze na doposa¿enie tych
jednostek. Osprzêtowienie jest na do-
brym poziomie, wiadomo istnieje jesz-
cze jaka� zapa�æ, jednak nie ma na dzieñ

dzisiejszy jednostki, która by cierpia³a
na brak sprzêtu. Wa¿nym elementem
jest sfera sportowa, to s¹ zawody po-
¿arnicze, strzeleckie, tenisa sto³owe-
go, ró¿nego rodzaju konkursy. Chcia-
³oby siê robiæ wiêcej, ale my jako Za-
rz¹d Powiatowy OSP na wiele rzeczy
nie mamy pieniêdzy. Mam nadziejê, ¿e
ustawa, która wesz³a w ¿ycie da Zarz¹-
dowi i Radzie Powiatu mo¿liwo�ci
zmian. Kto je�dzi na zawody po¿arni-
cze do swoich gmin wie, ¿e tam jest
wiêcej kibiców ni¿ na niejednych za-
wodach LZS-owskich. Tam widaæ za-
anga¿owanie. Od wielu lat ochotnicy z
powiatu strzeleckiego reprezentuj¹ wo-
jewództwo opolskie na zawodach cen-
tralnych. W lipcu bie¿¹cego roku OSP
Raszowa uczestniczy³a w XIV Miêdzy-
narodowej Olimpiadzie Po¿arniczej
CtiF. Dru¿yna kobieca zdoby³a srebrny
medal, natomiast sekcja czynna z³oty
medal. Wspólne szkolenia, które or-
ganizujemy podnosz¹ poziom stra¿ac-
ki. Robimy co roku równie¿ spotkania
op³atkowe, gdzie podsumowujemy
roczn¹ dzia³alno�æ OSP. Ka¿dy pie-
ni¹dz wydany na stra¿e w perspekty-
wie czasu przynosi korzy�ci. Nawi¹¿ê
te¿ do wizualizacji Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego: by³a walka w woje-
wództwie czy ma funkcjonowaæ 6 cen-
trów czy jedno. Póki co jest sze�æ.
My�lê, ¿e walka o to nasze centrum
bêdzie skuteczna i za rok, dwa nasza
stra¿nica bêdzie wygl¹da³a jak na wizu-
alizacji. Jeszcze raz dziêkujê wszystkim
burmistrzom i wójtom, którzy s¹ na co
dzieñ zaanga¿owani w dzia³alno�æ stra-
¿y.

W dalszej czê�ci sesji przewodni-

cz¹cy komisji problemowych Rady Po-
wiatu  przedstawili sprawozdania z dzia-
³alno�ci poszczególnych komisji, poda-
j¹c tematy posiedzeñ oraz obecno�ci na
poszczególnych posiedzeniach. Prym
wiedzie tutaj Komisja Bud¿etu, której
�rednia frekwencja wynios³a 98,2 %.

W ostatniej czê�ci Radni podjêli
uchwa³y w sprawie:

* wyra¿enia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy dzier¿awy dzia³ki nr 5049/
17 po³o¿onej w Strzelcach Op. na Osie-
dlu Piastów �l. na okres powy¿ej 3 lat

* wyra¿enia opinii dotycz¹cej pro-
jektu uchwa³y Sejmiku Województwa
Opolskiego w sprawie przekszta³cenia
poprzez likwidacjê dzia³alno�ci medycz-
nej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpi-
tala dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w
Branicach

* zmiany bud¿etu i zmian w bud¿e-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 2009

* uchwa³y zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr
XXVIII/258/09 Rady Powiatu Strzelec-
kiego z dnia 25 marca 2009 roku w spra-
wie: zaopiniowania planu finansowego
i inwestycyjnego na rok 2009 Samo-
dzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej - Zespo³u Opieki Zdrowot-
nej z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich.

Kolejna Sesja Rady Powiatu odbê-
dzie siê 30 grudnia o godzinie 13.00.
Tematem przewodnim bêdzie:
1. Uchwalenie bud¿etu na 2010 rok.
2. Uchwalenie terminów i tematyki

sesji Rady Powiatu na 2010 rok.
3. Uchwalenie planu kontroli Komi-

sji Rewizyjnej na 2010 rok.
Adam Kraka

Sesja Rady Powiatu

Akcje strzeleckiego PKS dla Powiatu Strzeleckiego?
szenie do negocjacji w sprawie nieod-
p³atnego nabycia akcji PKS Strzelce
Opolskie S.A. (termin sk³adania od-
powiedzi zosta³ przez ministerstwo
wyznaczony na 26 listopada).
- Z propozycj¹ nieodp³atnego na-
bycia akcji strzeleckiego PKS-u zwró-
ci³ siê do naszego samorz¹du nie tyl-
ko Marsza³ek Województwa, ale i
pracownicy tej spó³ki, obawiaj¹cy siê
o utrzymanie swoich miejsc pracy. Po
konsultacji z marsza³kiem i rozmo-
wie z wiceministrem skarbu posta-
nowili�my odpowiedzieæ na zapro-
szenie do negocjacji. Ostateczna de-
cyzja nale¿eæ bêdzie Ministra Skarbu
Pañstwa, a o tym, jakie bêdzie roz-
strzygniêcie dowiemy siê prawdopo-
dobnie w terminie 6-8 tygodni. Prze-
jêcie przez samorz¹d powiatowy
PKS-ów nie jest ¿adnym novum: ta-
kie rozwi¹zanie wybrano ju¿ wcze-
�niej w Bielsku-Bia³ej, a zupe³nie nie-
dawno, bo w pa�dzierniku 2009 w
powiecie k³odzkim � mówi³ starosta
Józef Swaczyna na sesji nadzwyczaj-
nej, przywo³uj¹c w tym miejscu rów-
nie¿ zapisy ustawy o samorz¹dzie
powiatowym, która w�ród wykony-
wanych zadañ publicznych powiatu
o charakterze ponadgminnym wymie-
nia m.in. transport zbiorowy.

Jolanta Drochomirecka, skarbnik
powiatu, zaprezentowa³a radnym po-
krótce sytuacjê finansow¹ strzeleckie-

go PKS. Najistotniejsze z podanych
przez ni¹ informacji: spó³ka nie ma
zobowi¹zañ d³ugoterminowych; zysk
brutto za rok 2008 wyniós³ ponad
220 tysiêcy z³otych, a rewidenci ba-
daj¹cy bilans za ubieg³y rok stwier-
dzili, ¿e nie istniej¹ ¿adne okoliczno-
�ci zagra¿aj¹ce prowadzeniu przez
spó³kê dalszej dzia³alno�ci. Rok 2009
przyniesie nieco gorszy wynik, bo
przewozy pasa¿erskie s¹ deficyto-
we, a pozosta³a dzia³alno�æ spó³ki
niweluje tê stratê zaledwie z niewielk¹
nadwy¿k¹, dlatego zysk za rok 2009
planowany jest na poziomie 170 ty-
siêcy z³otych. Doda³a równie¿ ¿e w
spó³ce akcyjnej akcjonariusze nie od-
powiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki.

Wiêcej szczegó³ów znalaz³o siê
w prezentacji o PKS w Strzelcach
Opolskich, przedstawionej radnym
przez wicestarostê Waldemara Gaidê.
Zaprezentowa³ w niej dane dotycz¹-
ce: maj¹tku spó³ki, czyli posiadanych
gruntów, budynków i budowli oraz
�rodków transportu; przychodów i
wyniki finansowego od roku 2007;
kszta³towania siê poziomu zatrudnie-
nia w ostatnim okresie (wahania nie
s¹ du¿e, ale zatrudnienie systema-
tycznie ros³o od 2005 roku � dzi�
pracuje tam 150 osób).

Radny Stanis³aw Krawiec zwró-
ci³ siê do starosty Swaczyny z pyta-
niem, dlaczego dwa dni wcze�niej na

sesji nie pad³o ani jedno zdanie na ten
temat i radni nie zostali poinformo-
wani o ofercie marsza³ka nieodp³at-
nego nabycia akcji przez Powiat Strze-
lecki. I po co Rada Powiatu ma siê
wypowiedzieæ w tej sprawie, skoro
Zarz¹d Powiatu ju¿ wys³a³ pismo do
Ministerstwa Skarbu Pañstwa?

W tym miejscu wicestarosta Ga-
ida wyja�ni³, ¿e kancelaria prawna
obs³uguj¹ca ministerstwo poinformo-
wa³a, ¿e deklaracja objêcia akcji PKS-
u z³o¿ona przez Zarz¹d Powiatu w
zasadzie jest wystarczaj¹ca, ale po-
¿¹dana by³aby te¿ uchwa³a Rady Po-
wiatu. Starosta Swaczyna dopowie-
dzia³, ¿e to przecie¿ Rada Powiatu
jest reprezentantem wszystkich
mieszkañców, a wiêc odpowiada tak-
¿e za spe³nienie ich oczekiwañ.

Radny Jan Bogusz zapyta³ o
przyczyny zmiany stanowiska Za-
rz¹du Powiatu wobec organizacji
transportu zbiorowego (jak zauwa-
¿y³ na debacie drogowej w czerwcu
br. nie widziano potrzeby anga¿owa-
nia siê samorz¹du) oraz o dzia³ania,
jakie starosta zamierza podj¹æ, by
zapewniæ poprawê kursowania auto-
busów PKS na terenie powiatu i
zmniejszenia cen biletów.
- W odpowiedzi starosta Swaczy-
na zauwa¿y³, ¿e skoro jeszcze nie jest
przes¹dzone, czy PKS przejdzie w
rêce Powiatu, to takie dywagacje s¹

stanowczo przedwczesne, a wicesta-
rosta Gaida stwierdzi³, ¿e o mo¿li-
wo�ci ewentualnego objêcia akcji nie
by³o mowy w czerwcu, podczas de-
baty drogowej.
- Karol Cebula wyst¹pi³ na sesji
jako reprezentant ca³ego �rodowiska
gospodarczego powiatu, a do takiego
wyst¹pienia zobligowali go inni
przedsiêbiorcy, obawiaj¹cy siê prze-
jêcia strzeleckiego PKS przez pry-
watn¹ firmê (czytaj: likwidacji kur-

dok. ze str. 1

27.11.2009 Wp³ynê³y odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie
nabycia akcji spó³ki Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzel-
cach Opolskich S.A.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa informuje, ¿e w terminie okre�lonym w opubli-
kowanym zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spó³ki Przedsiê-
biorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. z siedzib¹ w
Strzelcach Opolskich tj. do dnia 26 listopada 2009 r. do godz. 14:00 do Mini-
sterstwa Skarbu Pañstwa wp³ynê³o piêæ ofert wstêpnych z³o¿onych przez na-
stêpuj¹ce podmioty:
1. ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich,
2. Prywatne Biuro Podró¿y SINDBAD � Ryszard Wójcik z siedzib¹ w Opolu,
3. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacji � £ód� Sp. z o.o. z siedzib¹ w £odzi,
4. Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim

Sp. z o.o.,
5. Veolia Transport Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

sów i pozbawienia pracowników do-
jazdów do firm).
- Po krótkiej dyskusji radni przy-
st¹pili do g³osowania. Ostatecznie 16
radnych by³o za przyjêciem uchwa-
³y, w której �wyra¿a siê zgodê na wy-
st¹pienie z wnioskiem o nieodp³atne
nabycie od Skarbu Pañstwa akcji
Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej w Strzelcach Opolskich
S.A.�, a dwóch radnych wstrzyma³o
siê od g³osu.

M.Górka

Komunikat MSP

** Do 2 grudnia nie uda³o nam siê uzyskaæ informacji z Ministerstwa Skarbu na
temat pozosta³ych samorz¹dów zainteresowanych akcjami strzeleckiego PKS, poza
Powiatem Strzeleckim.


