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POWIAT STR Z E LE C K I

Sesja Rady
Powiatu Strzeleckiego
Przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Powiatu Strzeleckiego, która
odby³a siê 28 lutego by³y sprawozdania: Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Op.
Oceniaj¹c pracê Powiatowego
Rzecznika Konsumentów, pani Ma³gorzaty P³aszczyk, radni zgodnie podkrelili skutecznoæ podejmowanych
dzia³añ, przejawiaj¹ca siê liczb¹ pozytywnie za³atwionych spraw. Rosn¹ca liczba konsumentów potrzebuj¹cych porad oraz interwencji Rzecznika wiadczy z kolei o tym, i¿ ta
instytucja jest niezbêdna. Wartym
podkrelenia jest równie¿ fakt rosn¹cej wiadomoci konsumenckiej
wród mieszkañców powiatu, do czego przyczyni³ siê m.in. miêdzy innymi udzia³ pani Rzecznik w zajêciach
lekcyjnych w szko³ach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu, a tak¿e
poprzez liczne publikacje prasowe na
temat praw konsumenta.
Kolejnym tematem, którym zajêli siê radni, by³o wspomniana ju¿
wczeniej informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dzia³alnoci w roku 2006. W tym
przypadku Rada równie¿ nie wnios³a
uwag do pracy PCPR i oceni³a j¹ pozytywnie. Podkrelano dobr¹ wspó³pracê rodowisk osób niepe³nosprawnych z t¹ jednostk¹. Bardzo wa¿nym
aspektem tej wspó³pracy by³a likwidacja bariery architektonicznej, tj.
przebudowy wejcia do budynku
PCPR.
Komisja Edukacji zwracaj¹c uwagê na liczbê dzieci umieszczanych w

placówkach opiekuñczo-wychowawczych znajduj¹cych siê poza terenem
powiatu, podda³a pod rozwagê temat
utworzenia tego typu placówki na
terenie powiatu. Sprawa ta by³a równie¿ przedmiotem zainteresowania
Zarz¹d Powiatu. Zarówno komisje
problemowe Rady jak i Zarz¹d za
najbardziej racjonaln¹ formê pomocy
dziecku uwa¿aj¹ rodziny zastêpcze,
które zapewniaj¹ wychowanie maksymalnie zbli¿one do ¿ycia dziecka
w domu rodzinnym.
Rada przyjê³a wy¿ej wymienione sprawozdania jednog³onie.
W dalszej czêci Rada Powiatu:
ustanowi³a s³u¿ebnoæ drogow¹
na rzecz Komendy Powiatowej
Policji w Strzelcach Op.,
- okreli³a rodzaje wiadczeñ przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz
warunki i sposób ich przyznawania,
wyrazi³a zgodê na zawarcie
przez Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich umowy dzier¿awy nieruchomoci,
ustali³a wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegó³owe zasady jego
przyznawania i wyp³acania w
roku 2007,
dokona³a zmian w bud¿ecie powiatu.
Kolejna sesja odbêdzie siê 28
marca, a jej tematem bêdzie przeciwdzia³anie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy; migracje
zarobkowe  ich wp³yw na lokalny
rynek pracy.
/it/

Kolejny rok dzia³alnoci
Centrum - za nami
W 2006 r. dzia³alnoæ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczy³a m.in. realizacji - dziêki rodkom samorz¹du województwa w
wysokoci 8.120 z³ - poradnictwa
specjalistycznego w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ i przemocy domowej. Udzielono 178 porad w ramach 128 godzin wsparcia i pomocy
psychologicznej oraz prawnej, a tak¿e objêto sta³¹ opiek¹ terapeutyczn¹
44 osoby przez 90 godzin. Udzielono pomocy finansowej dla 72 wychowanków w 52 rodzinach zastêpczych, ponadto 4 dzieci znalaz³o rodzinê adopcyjn¹.
Przyznano jednorazow¹ pomoc
pieniê¿n¹ i na zagospodarowanie w
formie rzeczowej oraz na kontynuacjê nauki 19 usamodzielniaj¹cym siê
wychowankom na kwotê 81.921 z³.
W naszych trzech DPS-ach umieszczono 48 osób, wród nich - 23 po-

chodz¹ce z naszego powiatu. Natomiast na realizacjê zadañ z zakresu
rehabilitacji spo³ecznej w 2006 r.
PFRON i Rada Powiatu Strzeleckiego przeznaczy³y 949.402 z³, co pozwoli³o na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajêciowej w wysokoci
335.350 z³, a tak¿e uczestnictwo w
turnusach rehabilitacyjnych 519 osób
niepe³nosprawnych i ich opiekunów
w wysokoci 278.077 z³ czy wreszcie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze 377
osobom niepe³nosprawnym w kwocie 239.201 z³.
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania Osób Niepe³nosprawnych wyda³
w ub.r. 850 orzeczeñ.
W bie¿¹cym roku chcemy kontynuowaæ poradnictwo specjalistyczne, zmodernizowaæ budynek przy ul.
B. Chrobrego 5 oraz promowaæ rodzinn¹ opiekê zastêpcz¹.
Bernard Klyta

Grypa w powiecie?

dok. ze str. 1

logicznej w Opolu próbek do badañ
w ci¹gu kilku godzin od ich pobrania.
- Dzi to mog³oby siê zmieniæ  dodaje K. Kanoza  bo od 1 marca nasza Stacja dysponuje samochodem i
te próbki mo¿emy woziæ sami.
- Ale czy jeszcze w marcu bêdziemy mówiæ o grypie?
- Zupe³nie mo¿liwe. Zazwyczaj
luty i marzec to grypowy sezon.
Dlatego te¿ zachêcam jeszcze do
szczepieñ, zw³aszcza ¿e nasza stacja
dysponuje jeszcze szczepionkami, i
to tanimi. Zosta³o nam jeszcze 30
szczepionek przeciwko grypie, a
chêtnych zaszczepimy po zupe³nie

promocyjnej cenie  po 10 z³otych.
- Nie za póno na szczepienie?
- Nie, szczepionka daje pewn¹ odpornoæ nie tylko na jeden sezon, ale
warto j¹ stosowaæ bo podnosi odpornoæ równie¿ w nastêpnych. A pamiêtaæ nale¿y, ¿e groba pandemia
grypy, przed któr¹ tak ostrzegali wirusolodzy w ubieg³ym roku, ci¹gle
wisi nad nami. Nikt nie wie, kiedy do
niej dojdzie: w przysz³ym roku, za 5,
10 czy 50 lat, ale pewne jest  ¿e
nadejdzie. Byæ mo¿e bêdziemy mieæ
wówczas do czynienia z wirusem grypy zmutowanym z wirusem grypy
ptasiej.

Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru naszego dwutygodnika  dzi przedstawiamy
sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dzia³alnoci w roku 2006.

Konsumenci walcz¹ o swoje
Rzecznik konsumentów jest instytucj¹ samorz¹dow¹ o charakterze
doradczym dla indywidualnego
konsumenta. Nie ma uprawnieñ do
wydawania nakazów, zakazów, nak³adania kar i grzywien na przedsiêbiorców.
S³u¿y konsumentowi przede wszystkim
bezp³atn¹ porad¹ prawn¹, a w celu wyegzekwowania nale¿nych konsumentowi wiadczeñ wykorzystuje uprawnienia
procesowe.
W zwi¹zku ze stale zwiêkszaj¹cym
siê zainteresowaniem poradami Rzecznika zw³aszcza w godzinach popo³udniowych od stycznia 2007 Rzecznik
zmieni³ godziny pracy i przyjmuje
konsumentów w godzinach pracy
Starostwa, czyli w poniedzia³ki od
8.00 do 16.00, w pozosta³e dni od
7.30 do 15.30. Czêæ porad udzielanych jest telefonicznie, czêæ drog¹
mailow¹, a czêæ na miejscu w siedzibie
Starostwa.
W wiêkszoci przypadków po
udzieleniu stosownych informacji sprawy zostaj¹ wyjanione i zakoñczone
pozytywnie na korzyæ konsumenta.
Rzecznik udzieli³ w roku 2006 1.393
porad konsumentom (rok wczeniej
- 689), co wiadczy o wzrocie zapotrzebowania na takie us³ugi doradcze. I to cieszy, ale... coraz wiêcej
konsumentów próbuje niestety za porednictwem Rzecznika dochodziæ swoich roszczeñ nieadekwatnych do poniesionych strat. Konsumenci maj¹ okrelone prawa i Rzecznik winien dbaæ, by
by³e one przestrzegane, ale nie nadu¿ywane.
Nie ka¿da sprawa mo¿e zakoñczyæ
siê pozytywnie dla konsumenta z ró¿nych przyczyn  zazwyczaj z powodu
braku dowodów, nieprecyzyjnych
przepisów lub niezasadnoci roszczeñ.
Niestety, s¹ te¿ przypadki, gdy
przedsiêbiorca nie wykazuje woli
polubownego zakoñczenia sporu
mimo uzasadnionych roszczeñ
konsumenta .
Jedne z najtrudniejszych spraw do
pozytywnego zakoñczenia dla konsumentów to wydawa³oby siê proste sprawy - reklamacji obuwia. Rzecznik w
przypadkach takich reklamacji zwraca
siê do Inspekcji Handlowej w Opolu z
prob¹ o przeprowadzenie ekspertyz. S¹
one bezp³atne dla konsumentów. W zale¿noci od opinii rzeczoznawców z PIH

mo¿liwa jest skutecznoæ dalszego dochodzenia roszczeñ. Najczêciej pozytywna opinia PIH powoduje pozytywne dla konsumenta zakoñczenie
sporu.
Konsumenci nie zawsze maj¹
racjê w sporze ze sprzedawc¹, zawsze jednak maj¹ prawo do informacji dotycz¹cej swoich praw i
tak¹ informacjê od rzecznika uzyskuj¹. Wszystkie sprawy s¹ na bie¿¹co realizowane, nie zawsze s¹ one
mo¿liwe do szybkiego zakoñczenia.
Dochodzenie swoich praw w Polsce nie
jest proste, zw³aszcza przez s¹dem i
Rzecznik nie jest w stanie tego zmieniæ. Jeli nie ma woli dwóch stron na
szybkie polubowne zakoñczenie sprawy, niestety toczy siê ona d³ugo.
Konsumenci nie zawsze rozumiej¹ charakter instytucji Rzecznika konsumentów  Rzecznik nie jest s¹dem i nie
mo¿e w³adczo rozstrzygn¹æ sporu.
Zdarza siê te¿, ¿e konsumenci traktuj¹ rzecznika konsumentów jak
Rzecznika Praw Obywatelskich, i
przychodz¹ ze skargami nie tylko konsumenckimi, ale i na urzêdy, instytucje, s³u¿bê zdrowia, gdy¿ nie wiedz¹ do
koñca, w czym mo¿e rzeczywicie
pomóc. W ostatnim czasie obserwujê
jednak równie¿ zjawisko prób nadu¿ywania swoich praw przez konsumentów.
W ka¿dym sporze s¹ dwie strony i strony te s¹ w wietle prawa
równe, co nie zawsze rozumiej¹
konsumenci. Wielu z nich przychodzi do Rzecznika z przekonaniem, ¿e
maj¹ racjê i Rzecznik musi za³atwiæ
ich sprawê pozytywnie. Ka¿da sprawa
jest inna i nie ka¿da mo¿liwa jest to
pozytywnego zakoñczenia w sposób
polubowny.
Przed³u¿aj¹ce siê terminy zakoñczenia spraw dotycz¹ g³ównie reklamacji us³ug  przede wszystkim
budowlanych.
Negatywnie koñcz¹ siê niestety
niektóre sprawy dot. umów poza lokalem przedsiêbiorstwa. Od takiej
umowy mo¿na skutecznie odst¹piæ w
terminie 10 dni od zawarcia. Potem
jest to zazwyczaj niemo¿liwe. Firmy
dokonuj¹ce sprzeda¿y poza lokalem
przedsiêbiorstwa wprowadzaj¹ konsumentów w b³¹d, szczególnie osoby starsze, jednak firmy posiadaj¹ dokumentacjê i trudno jest im udowodniæ sto-

sowane przez nich praktyki. Jeli dzia³ania mediacyjne nie przynosz¹
efektów mogê udzieliæ konsumentom pomocy zwi¹zanej z dochodzeniem swoich praw na drodze s¹dowej.
Na szczêcie wiêkszoæ spraw koñczy siê polubownie i w roku 2006 zmuszona by³am z³o¿yæ tylko 2 pozwy do
s¹du powszechnego razem z konsumentami oraz 2 do S¹du Konsumenckiego.
Jedna sprawa o us³ugê wykonania dachu
jest w toku, druga o naprawê samochodu
zosta³a zakoñczona w I instancji na korzyæ konsumenta. Przedsiêbiorca prawdopodobnie wniesie apelacjê. Rzecznik
wst¹pi³ równie¿ do jednej sprawy po stronie pozwanego konsumenta (filtry do
wody) i sprawa w równie¿ zakoñczy³a
siê na korzyæ konsumenta. Jedna sprawa by³a rozpatrywana przed S¹dem Polubownym w Opolu  zakoñczy³a siê
pozytywnie dla konsumentki (obuwie).
Druga toczy siê przed Sadem Konsumenckim w Czêstochowie. Cztery niezakoñczone sprawy z roku 2006 bêd¹
rozpatrywane w 2007 r. przed Sta³ym
Polubownym S¹dem Konsumenckim
przy Inspekcji Handlowej w Opolu.
Zagadnieniem, które budzi najwiêksze w¹tpliwoci, jeli chodzi o udzielane
przeze mnie porady konsumenckie jest
mo¿liwoæ zwrotu do sklepu niewadliwego towaru. Przepisy prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cego w naszym
kraju nie reguluj¹ tej kwestii i sprzedawcy nie maj¹ obowi¹zku przyjmowania
zwrotu zakupionych towarów niewadliwych z powodu zmiany decyzji konsumenta. Zale¿y to od ich dobrej woli.
Powiatowy rzecznik konsumentów w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku przedk³ada Radzie
Powiatu do zatwierdzenia roczne
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim. Zatwierdzone przez radê sprawozdanie, rzecznik konsumentów przekazuje w³aciwej miejscowo delegaturze Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Warto podejmowaæ próby dochodzenia swych praw, w ten sposób wzrasta wiadomoæ konsumencka obywateli i przedsiêbiorców, a tym samym poprawia siê jakoæ sprzeda¿y i us³ug
na terenie powiatu.
Ma³gorzata P³aszczyk

Powiat strzelecki jest jednym z pierwszych w kraju bez bia³aczki, grulicy i brucelozy byd³a

Zdrowe zwierzaki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Strzelcach Opolskich informuje, ¿e
prowadzone od szeregu lat badania monitoringowe byd³a w kierunku grulicy,
brucelozy oraz enzootycznej bia³aczki
doprowadzi³y do sytuacji epizootycznej, która pozwala wszystkie 865 stad
byd³a z obszaru pow. strzeleckiego uznaæ za urzêdowo wolne od
tych chorób.
Potwierdzeniem wolnoci urzêdowej stad od tych chorób s¹ decyzje administracyjne wydawane przez PLW w
Strzelcach Op., które sukcesywnie s¹
dostarczane hodowcom byd³a. Decyzje te nale¿y przechowywaæ w gospodarstwie, poniewa¿ stanowi¹ one podstawê dla mleczarni do odbioru pozyskiwanego w gospodarstwie mleka oraz
daj¹ mo¿liwoæ swobodnego handlu
zwierzêtami w krajach UE i wywozu do
krajów trzecich (zgodnie z przepisami
o wymaganiach weterynaryjnych w
handlu czy wywozu byd³a).
Sytuacja epizootyczna w odniesieniu do brucelozy i grulicy byd³a jest
dobra w ca³ym kraju, notowane s¹ jednak nowe przypadki tych chorób. W
zakresie enzootycznej bia³aczki byd³a
sytuacja jest bardziej zró¿nicowana, bo
w wielu regionach (tak¿e w woj. opolskim w niektórych powiatach) proces
zwalczania enzootycznej bia³aczki byd³a jest konsekwentnie prowadzony
tak, ¿e w ci¹gu kilku lat Polska osi¹gnie status kraju urzêdowo wolnego od
tej choroby.
Powiat strzelecki ju¿ spe³nia
warunki do uznania go jako re-

gionu wolnego od enzootycznej
bia³aczki byd³a.
Aby utrzymaæ status gospodarstwa
wolnego od enzootycznej bia³aczki
byd³a, musz¹ byæ spe³nione m.in. warunki, ¿e wszystkie zwierzêta:
a) wprowadzane do stada pochodz¹
ze stad uznanych za urzêdowo wolne
od enzootycznej bia³aczki byd³a,
b) powy¿ej 24 miesi¹ca ¿ycia reagowa³y ujemnie w testach w kierunku
enzootycznej bia³aczki byd³a przeprowadzanych w odstêpach trzyletnich.
c) byd³o przeznaczone do hodowli
wprowadzane do stada a pochodz¹ce z
pañstwa trzeciego, zosta³o przywiezione zgodnie z przepisami o wymaganiach weterynaryjnych przy przywozie byd³a.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e do stad
urzêdowo wolnych mo¿na wprowadzaæ zwierzêta jedynie ze stad
urzêdowo wolnych (czyli o równorzêdnym statusie epizootycznym),
pod rygorem utraty przez to stado statusu urzêdowo wolnego w przypadku
wprowadzania do niego byd³a o ni¿szym statusie epizootycznym.
Ze stada urzêdowo wolnego mo¿na dowolnie przemieszczaæ zwierzêta
w tym do handlu wewn¹trzwspólnotowego.
Zakazane jest natomiast przemieszczanie byd³a do stad zaka¿onych
lub podejrzanych o zaka¿enie.
W³aciciel zwierz¹t, dokonuj¹c zakupu byd³a ma obowi¹zek sprawdzenia czy byd³o pochodzi ze stad urzê-

dowo wolnych, ¿¹daj¹c w tym celu od
sprzedaj¹cego kopii decyzji wydanej
przez w³aciwego terytorialnie dla miejsca sprzedawanego byd³a PLW lub zawiadczenia wydanego przez w/w PLW.
Je¿eli w³aciciel stada urzêdowo wolnego od choroby nie dochowa uprzednio
wymienionych warunków i wprowadzi
do swojego stada zwierzêta ze stada zaka¿onego, nastêpuje zawieszenie uznania stada za urzedowo wolne do czasu
przeprowadzenia ponownych badañ w
celu powtórnego uwolnienia stada.
W przypadku potwierdzenia zaka¿enia
posiadaczowi zwierzêcia nie przys³uguje
odszkodowanie, je¿eli wprowadza³ do
gospodarstwa zwierzê o którym wiedzia³,
¿e jest chore, zaka¿one lub podejrzane o
zaka¿enie, a tak¿e nieoznakowane lub
bez paszportu.
Wprowadzane do stada urzêdowo wolnego od chorób zakanych zwierz¹t, innych zwierz¹t pochodz¹cych ze stad o
ni¿szym statusie, stanowi ³amanie prawa i podlega sankcjom karnym.
Informuj¹c o obowi¹zuj¹cych zasadach w stadach urzêdowo wolnych od
chorób zakanych byd³a apelujê o ich
przestrzeganie, aby utrzymaæ ten status
stad, który zosta³ osi¹gniêty dziêki wysi³kom hodowcom a w szczególnoci
dziêki ciê¿kiej i czêsto niebezpiecznej
pracy lekarzy weterynarii, którzy wykonywali przez lata badania monitoringowe byd³a.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Strzelcach Op.
W. W³odara

