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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

niem konieczno�ci pobytu opiekuna.
Opiekun  nie mo¿e byæ osob¹ niepe³-
nosprawn¹ wymagaj¹c¹ opieki oraz
nie mo¿e pe³niæ funkcji cz³onka kadry
na turnusie, ukoñczy³ 18 lat lub ukoñ-
czy³ 16 lat  i jest wspólnie zamiesz-
kuj¹cym cz³onkiem rodziny osoby
niepe³nosprawnej.

Wysoko�æ dofinansowania wyno-
si:
1) 27 % przeciêtnego wynagrodze-
nia (art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe³nosprawnych) � dla osób niepe³-
nosprawnych ze znacznym stopniem
niepe³nosprawno�ci, w wieku do 16
roku ¿ycia oraz w wieku 16-24 lat
ucz¹cych siê i niepracuj¹cych, bez
wzglêdu na stopieñ niepe³nosprawno-
�ci,
2) 25% przeciêtnego wynagrodzenia
� umiarkowany stopieñ niepe³no-
sprawno�ci,
3) 23% przeciêtnego wynagrodzenia
� lekki stopieñ niepe³nosprawno�ci,
4) 18% przeciêtnego wynagrodzenia
� dla opiekuna osoby niepe³nospraw-
nej,
5) 18% przeciêtnego wynagrodzenia
� dla osoby niepe³nosprawnej zatrud-
nionej  w zak³adzie pracy chronionej,
niezale¿nie od stopnia niepe³nospraw-
no�ci.

W sytuacji niedoboru �rodków
PFRON w danym roku w stosunku
do istniej¹cych potrzeb w zakresie
dofinansowania do uczestnictwa w
turnusach, mo¿na obni¿yæ wysoko�æ
tego dofinansowania, nie wiêcej jed-
nak ni¿ o 20 % kwot, o których mowa
wy¿ej albo przyj¹æ zasadê przyzna-
wania dofinansowanie tej samej doro-
s³ej osobie niepe³nosprawnej raz na
dwa lata.

Osoba niepe³nosprawna mo¿e
ubiegaæ siê o dofinansowanie ze �rod-
ków PFRON uczestnictwa w turnu-
sie, je¿eli przeciêtny miesiêczny do-
chód, w rozumieniu przepisów o
�wiadczeniach rodzinnych, podzielo-
ny przez liczbê osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony
za kwarta³ poprzedzaj¹cy miesi¹c z³o-
¿enia wniosku, nie przekracza kwo-
ty:
- 50 % przeciêtnego wynagrodze-

nia na osobê we wspólnym go-
spodarstwie domowym,

- 65%  przeciêtnego wynagrodze-
nia w przypadku osoby samot-
nej.
W przypadku przekroczenia
kwot dochodu, o których mowa,
kwotê dofinansowania pomniej-
sza siê o kwotê, o któr¹ dochód
zosta³ przekroczony.
Przy rozpatrywaniu wniosku,
pod uwagê bierze siê:

- stopieñ niepe³nosprawno�ci,
- rodzaj niepe³nosprawno�ci,
- wp³yw niepe³nosprawno�ci na

mo¿liwo�æ realizacji przez wnio-
skodawcê kontaktów spo³ecz-
nych w codziennym funkcjono-
waniu,

- uwzglêdnia siê na korzy�æ wnio-
skodawcy fakt niekorzystania

MINI  INFORMATOR dla osób
niepe³nosprawnych z powiatu strzeleckiego � czê�æ I

z dofinansowania w roku po-
przednim, przy czym uzyskanie
dofinansowania w danym roku nie
wyklucza uzyskania dofinanso-
wania w roku nastêpnym.
Pierwszeñstwo w uzyskaniu do-

finansowania maj¹ osoby niepe³no-
sprawne, które posiadaj¹ orzeczenia
o zaliczeniu do znacznego i umiarko-
wanego stopnia niepe³nosprawno�ci
albo równowa¿ne, osoby niepe³no-
sprawne w wieku do 16 lat albo w
wieku do 24 lat ucz¹ce siê i niepracu-
j¹ce bez wzglêdu na stopieñ niepe³no-
sprawno�ci.

Czas trwania turnusu wynosi co
najmniej 14 dni.

Aby uzyskaæ dofinansowanie,
osoba niepe³nosprawna  powinna z³o-
¿yæ wniosek do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie wraz z wy-
maganymi za³¹cznikami :
- kopia orzeczenia o stopniu niepe³-

nosprawno�ci lub kopia orzecze-
nia równowa¿nego lub kopia orze-
czenia o niepe³nosprawno�ci,

- wniosek lekarza o skierowanie na
turnus rehabilitacyjny,

- o�wiadczenie osoby niepe³no-
sprawnej,

- o�wiadczenie opiekuna osoby nie-
pe³nosprawnej  o dofinansowanie
opiekuna mo¿e siê ubiegaæ osoba
niepe³nosprawna o znacznym lub
umiarkowanym stopniu, niepe³-
nosprawno�ci albo równowa¿nym
oraz osoba niepe³nosprawna w
wieku do 16 lat, na wniosek leka-
rza,

- w przypadku gdy w imieniu oso-
by niepe³nosprawnej wystêpuje
przedstawiciel ustawowy, opie-
kun prawny lub pe³nomocnik na-
le¿y do³¹czyæ o�wiadczenie,

- w  przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku
nale¿y do³¹czyæ odpowiednio ko-
piê pe³nomocnictwa lub postano-
wienia s¹du o ustanowieniu opie-
kuna prawnego,

- przypadku osób niepe³nospraw-
nych ucz¹cych siê  niepracuj¹cych
w wieku 16-24 lat, posiadaj¹cych
inny ni¿ znaczny stopieñ niepe³-
nosprawno�ci, do wniosku nale-
¿y do³¹czyæ aktualne za�wiadcze-
nie ze szko³y/uczelni o kontynu-
owaniu nauki.

Osoba niepe³nosprawna, która otrzy-
ma dofinansowanie do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym musi wy-
braæ :
1. o�rodek i organizatora tego turnu-
su, którzy posiadaj¹ odpowiednio
wpis do rejestru o�rodków i organiza-
torów, obejmuj¹cy okres trwania tur-
nusu wybranego przez osobê niepe³-
nosprawn¹,
2. o�rodek, w którym odbêdzie siê
turnus musi byæ uprawniony do
przyjmowania osób niepe³nospraw-
nych z okre�lonymi w orzeczeniu lub
we wniosku lekarskim dysfunkcjami
lub schorzeniami,
3. organizator tego turnusu musi byæ
uprawniony do przyjmowania osób
niepe³nosprawnych z okre�lonymi w

orzeczeniu lub we wniosku lekarskim
dysfunkcjami lub schorzeniami.

Od roku 2009 bêd¹ obowi¹zywa-
³y nastêpuj¹ce rodzaje turnusów reha-
bilitacyjnych:
1) usprawniaj¹co- rekreacyjny,
2) rekreacyjno-sportowy i sportowy,
3) szkoleniowy,
4) psychoterapeutyczny,
5) rozwijaj¹cy zainteresowania i
uzdolnienia,
6) nauki niezale¿nego funkcjonowa-
nia z niepe³nosprawno�ci¹

Turnusy bêd¹ mog³y byæ organi-
zowane i odbywaæ siê tylko i wy³¹cz-
nie w o�rodkach, które posiadaj¹ wpi-
sy do rejestru uwzglêdniaj¹ce powy¿-
sze rodzaje turnusów rehabilitacyj-
nych.

Dofinansowanie uczestnictwa nie-
pe³nosprawnego w turnusie, ze �rod-
ków PFRON, nie jest mo¿liwe je¿eli
turnus jest ca³kowicie lub czê�ciowo
finansowany na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia lub o
systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
albo o ubezpieczeniu spo³ecznym rol-
ników.

Kwota przyznanego dofinansowa-
nia nie mo¿e byæ wy¿sza od faktycz-
nego kosztu uczestnictwa w turnusie
osoby niepe³nosprawnej lub jej opie-
kuna.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e:
- turnus mo¿e odbywaæ siê jedynie

na ternie Polski,
- dofinansowania przekazywane

jest bezpo�rednio organizatorowi
turnusu, a nie osobie niepe³no-
sprawnej,
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie  udziela osobom zainteresowa-
nym informacji dotycz¹cych o�rod-
ków i organizatorów turnusów ,któ-
rzy posiadaj¹ wpisy do odpowiednich
rejestrów.

Wpisy do tych rejestrów publiko-
wane s¹ równie¿ w Centralnej Bazie
O�rodków i Organizatorów Turnusów
Rehabilitacyjnych dla Osób Niepe³no-
sprawnych prowadzonej przez Pe³no-
mocnika ds. Osób Niepe³nospraw-
nych.
Aktualna baza dostêpna jest na stro-
nie www.ebon.mps.gov.pl
UWAGA!

Szczegó³owych informacji na te-
mat w/w zadañ udzielaj¹ pracownicy
PCPR w Strzelcach Op. w pokoju nr
7, pod nr telefonu (077) 461 33 81 wew.
34 i 37.

Druki wniosków o dofinansowa-
nie mo¿na pobieraæ w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich przy ul. B. Chro-
brego 5, w godzinach urzêdowania: w
poniedzia³ki 8:00-16:00, od wtorku do
pi¹tku 7:30-15:30 oraz na stronie in-
ternetowej www.bip.powiatstrzelec-
ki.pl

�cie¿ka dostêpu: -> Jednostki Or-
ganizacyjne-> Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie-> nale¿y wybraæ
w³a�ciwy wniosek z po�ród dostêp-
nych w �Druki wniosków, które mo¿-
na sk³adaæ w Dziale Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym�.

dok. ze str. 3

Drodzy konsumenci, �wiadomo�æ
w³asnych praw jest niezwykle istotna w
codziennym funkcjonowaniu nas wszyst-
kich - jako uczestników rynku. Mamy
wolno�æ wyboru towaru, us³ug, wiele od
nas zale¿y. Czasem jednak - wbrew na-
szej woli! - próbuje siê nas na si³ê uszczê-
�liwiaæ. I niestety, naszym kosztem.

W ostatnim czasie jako Rzecznik
Konsumentów mia³am wiele zg³oszeñ do-
tycz¹cych nastêpuj¹cych przypadków
pewnej nieuczciwo�ci konsumenckiej. I
dzia³ania przedsiêbiorców nie musz¹ do-
tyczyæ du¿ych kwot, jednak widocznie
s¹ dla nich op³acalne. Dla nas � nie. Dla-
tego przypominam: uwa¿ajmy i nie dzia-
³ajmy mechanicznie.
W ostatnim czasie zg³aszano nastêpuj¹-
ce problemy:
1. Otrzymywanie niezamawianych
przesy³ek z wydawnictw. Przesy³ki
otrzymujemy poczt¹, zostajemy czasem
wprowadzeni w b³¹d, ¿e to tylko rekla-
ma czy oferta i podpisujemy odbiór prze-
sy³ki. Okazuje siê, ¿e w �rodku jest fak-
tura za ksi¹¿kê czy czasopismo, które
rzekomo zamówili�my. Wielu konsu-
mentom szkoda jest czasu i niepotrzeb-
nego stresu na korespondencjê z przed-
siêbiorc¹, ¿e nic nie zamawiali, kosztów
odes³ania towaru i chêci dochodzenia
swych roszczeñ. W efekcie posiadaj¹
niechcian¹ ksi¹¿kê i p³ac¹ za ni¹.
Nie podpisujmy odbioru ¿adnych prze-
sy³ek, których nie zamawiali�my, a je�li
ju¿ nam siê to zdarzy wiedzmy, ¿e zawsze
mo¿emy z niezamawianej przesy³ki zre-
zygnowaæ, jak równie¿ z zamawianej �
w przypadku, gdy zawarli�my umowê na
odleg³o�æ (zamówienie telefoniczne, pi-
semne, faxem). W drugim przypadku
mo¿emy zrobiæ to do 10 dni od otrzy-
mania przesy³ki, wysy³aj¹c stosowne
o�wiadczenie. W razie w¹tpliwo�ci i pro-
blemów Rzecznik Konsumentów zawsze
s³u¿y pomoc¹.
2. Sprawa zamawiania us³ug ró¿nych
rodzajów telewizji, telefonii etc. Zama-
wiaj¹c us³ugê za po�rednictwem przed-
stawiciela, który nas odwiedza, równie¿
mamy mo¿liwo�æ zrezygnowania z niej.
Zw³aszcza wtedy, gdy podpisujemy druk
zamówienia umowy, a nie sam¹ umowê.
Je¿eli od umowy zawartej poza lokalem
przedsiêbiorstwa mo¿na odst¹piæ w ter-
minie 10 dni, to tym bardziej od zamó-
wienia tej umowy.
Je�li wp³acamy jak¹� kwotê na poczet
wykonania przysz³ej us³ugi, z której jed-
nak rezygnujemy - powinni�my otrzy-
maæ jej zwrot. Nie bêd¹c pewnym, czy
naprawdê chcemy jakiej� us³ugi, nie
zgadzajmy siê na monta¿ ¿adnych urz¹-
dzeñ.
3. Sprawa op³at za opakowania jedno-
razowe w sklepach. Je¿eli sklep pobiera
op³atê za woreczki foliowe, winien o
tym poinformowaæ klienta.
Nie mo¿na opakowaæ towaru i doliczyæ
kosztów np. woreczków bez powiado-
mienia o tym konsumenta. Konsument
powinien sam zdecydowaæ, czy w przy-
padku gdy �jednorazówki� s¹ dodat-
kowo p³atne, chce z nich skorzystaæ czy
nie.

Gdy macie Pañstwo jakikolwiek w¹tpli-
wo�ci � zawsze mo¿ecie skorzystaæ z
porady Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów � pok. nr 6 (na parterze) w sie-
dzibie starostwa powiatowego � w godz.
8.00 � 16.00 w poniedzia³ek, a w pozo-
sta³e dni tygodnia w godz. 7.30 � 15.30.

Ma³gorzata P³aszczyk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przestrzega:

UWA¯AJMY
� z rozwag¹
podpisujmy

i zamawiajmy


