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Z dniem 1 stycznia 2006 r. wszed³
w ¿ycie przepis ustawy  z dnia 20
stycznia 2005 r. o rycyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji (
Dz.U. Nr 25, poz.202), nak³adaj¹cy
obowi¹zek wnoszenia op³at rycyklin-
gowych na rzecz Narodowego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Op³aty rycyklingowe dotycz¹
wy³¹cznie pojazdów samochodo-
wych do 9-ciu miejsc siedz¹cych wraz
z kierowc¹, pojazdów samochodo-
wych przeznaczonych do przewozu
³adunków o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5 tony
oraz trójko³owych pojazdów silniko-
wych za wyj¹tkiem motocykli trój-
ko³owych.

Obowi¹zek wniesienia op³aty w
wysoko�ci 500 z³ od ka¿dego pojaz-
du, spoczywa na wprowadzaj¹cym
pojazd, który wprowadza na teryto-
rium kraju nie wiêcej ni¿ 1000 pojaz-
dów w danym roku kalendarzowym i
nie zapewnia sieci zbierania pojazdów
(w taki sposób, aby zapewniæ w³a-
�cicielowi mo¿liwo�æ oddania pojaz-
du wycofanego z eksploatacji do
punktu zbierania pojazdów lub stacji

demonta¿u, po³o¿onych w odleg³o�ci
nie wiêkszej ni¿ 50 km w linii prostej
od miejsca zamieszkania lub siedziby
w³a�ciciela pojazdu) oraz na podmio-
cie (osobie) niebêd¹cym przedsiê-
biorc¹, który dokonuje wewn¹trzw-
spólnotowego nabycia lub importu
pojazdu.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e obowi¹zek
uiszczenia op³aty wi¹¿e siê z wpro-
wadzeniem pojazdu, jego wewn¹trz-
wspólnotowym nabyciem lub impor-
tem, a nie z jego rejestracj¹. W zwi¹z-
ku z tym, op³aty rycyklingowe nie
maj¹ zastosowania w stosunku do
pojazdów wprowadzonych na tery-
torium kraju przed dniem 1 stycznia
2006 r, pomimo ¿e bêd¹ rejestrowane
po dniu 1 stycznia 2006 r.

W przypadku wewn¹trzwspólno-
towego nabycia pojazdu (z obszaru
Unii Europejskiej) wprowadzenie
pojazdu na terytorium kraju nastêpu-
je z dniem wystawienia faktury (umo-
wy) potwierdzaj¹cej nabycie, w przy-
padku importu pojazdu (z kraju trze-
ciego) z dniem dokonania odprawy
celnej.

Dla wp³at rycyklingowych za
wprowadzenie pojazdu na terytorium

Miniony rok z punktu widzenia
bud¿etu i zadañ gminnych by³ dobrym
rokiem w wymiarze materialnym, fi-
nansowym, jak równie¿ wdro¿enia
dzia³añ, których owoce bêdziemy
zbieraæ w roku 2006. Katalog obej-
muj¹cy blisko 130 zadañ  zosta³ nie-
mal w ca³o�ci (poza remontem wie¿y
ratusza) zrealizowany i to bez siêga-
nia po planowane kredyty. Co wiêcej
dziêki dobrze realizowanym docho-
dom i skutecznemu siêganiu po pie-
ni¹dze zewnêtrzne uzyskali�my do-
bry wynik finansowy. Nie czas i miej-
sce by wymieniaæ wszystkie realizo-
wane przedsiêwziêcia, ale warto tu
wymieniæ choæby te najwiêksze: za-
koñczone kanalizacje w Szczepanku i
Warm¹towicach i zrealizowany I etap
kanalizacji Suchych £anów. To ostat-
nie zadanie uda³o nam siê wprowa-
dziæ do ZPORR (uzyska³o du¿e dofi-
nansowanie z funduszy europejskich)
i zyska³o ono uznanie Ministerstwa
Gospodarki w konkursie na dobry
projekt i dobr¹ realizacjê. Podpisane
ju¿ umowy daj¹ nam pewno�æ reali-
zacji II etapu tego zadania. Zadaniem
wa¿nym w wymiarze poniesionych
nak³adów, ale równie¿ bardzo istot-
nym z punktu widzenia spo³ecznego
jest sto³ówka OPS przy ul. Kard. Wy-
szyñskiego. Nie ukrywam, ¿e reali-
zacja tego przedsiêwziêcia sprawia mi
bardzo wiele satysfakcji, jestem bo-
wiem przekonany, ¿e bêdzie znako-
micie s³u¿yæ mieszkañcom naszego
miasta, choæ przyznaæ nale¿y ¿e okre-
�lenie sto³ówka nie bardzo pasuje do
tego obiektu, tê w¹tpliwo�æ propo-
nujê naszym mieszkañcom sprawdziæ
osobi�cie, najlepiej wybieraj¹c siê na
obiad, ka¿dy bowiem mo¿e z us³ug
�wiadczonych przez sto³ówkê korzy-
staæ. Jest bardzo wiele w naszej gmi-
nie jeszcze do zrobienia, ale chcia³-
bym równie¿ by dostrzegane by³y co-
roczne zmiany, by umieæ realnie od-
nie�æ jako�æ ¿ycia w naszej ma³ej oj-
czy�nie do ¿ycia w podobnych skal¹
miejscowo�ciach innych regionów.
O�mielê siê twierdziæ, ¿e w wielu wy-
miarach u nas jest inaczej i wielu ob-
szarach s¹ to pozytywne ró¿nice.
Mam �wiadomo�æ, ¿e skala oczeki-
wañ jest ogromna, to jednak trzeba
te¿ dostrzegaæ to co dobre dzieje siê
wokó³ nas. S¹ wszelkie dane do tego
by twierdziæ, ¿e rok 2006 przyniesie
dobre zmiany w wymiarze rozwoju
gospodarczego jak równie¿ w dzia³a-

niach, zw³aszcza inwestycyjnych,
gminy.
- Rada Gminy uchwali³a ju¿ bu-
d¿et na przysz³y rok?
- Nie. Bud¿et samorz¹du to rodzaj
umowy spo³ecznej, a proszê mi po-
wiedzieæ, jak mo¿emy j¹ zawrzeæ,
skoro tak wiele jeszcze niewiado-
mych? Co na przyk³ad z algorytmem
o�wiatowym: bêdzie taki sam czy
inny ni¿ w roku 2005? W zwi¹zku z
tym � jak bêdzie wygl¹da³a subwen-
cja o�wiatowa, stanowi¹ca istotn¹
czê�æ dochodów samorz¹dów gmin?
Jak bêdzie wygl¹da³ ostateczny kszta³t
zadañ o charakterze socjalnym i po-
ziom ich finansowania z bud¿etu pañ-
stwa?!  Bez odpowiedzi na te pytania
nie jestem w stanie przygotowaæ osta-
tecznego projektu uchwa³y bud¿eto-
wej na rok 2006. Zreszt¹ w uzasad-
nionych przypadkach Rada Gminy
mo¿e j¹ podj¹æ do koñca marca. Jest
takie polskie powiedzenie, które bar-
dzo dobrze mówi o tym, kiedy nale¿y
siê spieszyæ. By dobrze wykorzystaæ
potencja³ gminy, jak równie¿ mo¿li-
wo�ci pozyskania �rodków zewnêtrz-
nych, po�piech i dogadzanie tylko for-
malnym wymogom nie ma ¿adnego
uzasadnienia. Zwrócê równie¿ uwagê
na fakt, ¿e nowa ekipa rz¹dowa doko-
nuje istotnych zmian w bud¿ecie pañ-
stwa, które niew¹tpliwie bêd¹ mia³y
przeniesienie na bud¿ety gmin. Nie ma
¿adnych powodów, by w imiê forma-
lizmu uchwalaæ w¹tpliwy bud¿et. Od
16 lat co roku mamy bud¿et dobrze
przygotowany, nie trzeba w nim nic
przesuwaæ co miesi¹c, wystarczy ko-
rekta raz w roku. Na samorz¹d trzeba
spojrzeæ jak na firmê w uk³adzie pla-
nu: jak i w jakich konfiguracjach, przy
okre�lonej ilo�ci �rodków, uda siê zre-
alizowaæ zadania? Czy dostatecznym
powodem do formalizmu � czyli pod-
jêcia uchwa³y bud¿etowej do koñca
grudnia � maj¹ byæ niepewne dane?
Musimy poczekaæ na uchwalenie bu-
d¿etu pañstwa.
- Jak Pan ocenia dzisiejsz¹ sa-
morz¹dno�æ?
- Odczuwam gorycz. Jakim samo-
rz¹dem jeste�my? Coraz bardziej ogra-
niczonym. Po pierwsze - coraz wiêcej
zadañ pañstwa przekazywanych jest
gminom bez wystarczaj¹cych �rod-
ków. Niegdysiejsze zadania zlecone
sta³y siê niepostrze¿enie zadaniami
w³asnymi gmin: o�wiata, o�wietlenie,
dodatki mieszkaniowe. Po drugie �

biurokracja. Dlaczego nasze wnioski
o dofinansowanie ze �rodków
ZPORR sto³ówki le¿¹ w Urzêdzie
Marsza³kowskim od marca nierozpa-
trzone? Jedyne wyja�nienie, jakie s³y-
szymy brzmi tak: �bardzo du¿o wnio-
sków zosta³o z³o¿onych i brak nam
zdolno�ci przerobowych�. Po trzecie
- nieprzewidywalno�æ zmian w prze-
pisach, brak jasnego prawa gospodar-
czego nie tylko nie sprzyjaj¹ przyci¹-
gniêciu inwestorów, równie¿ ograni-
czaj¹ nasz¹ samodzielno�æ. Ustawicz-
nie zmieniane, a w zapisach czasami
kuriozalne przepisy prawa dotycz¹-
ce m.in. gospodarki przestrzennej,
prawa budowlanego, podatkowego
etc. tworz¹ nie tylko sytuacjê nieja-
sno�ci i zagro¿enia, ale równie¿ s¹
podstawowymi barierami dla skutecz-
nego i sprawnego dzia³ania. Dlaczego
na przyk³ad musimy og³aszaæ konkur-
sy na dzia³alno�æ sportow¹ czy kul-
turaln¹? Z przykro�ci¹ przyjmujê te¿
ustawê o wolontariacie. To �wiat �war-
szawki� i wielkich fundacji, ale ude-
rza w nas, ma³ych. Dlaczego nie mo-
¿emy dysponowaæ w³asnymi �rodka-
mi bez konkursów w tych sferach, z
którymi doskonale radzi sobie �Bar-
ka� czy �Caritas�? Samorz¹dowcy do-
skonale znaj¹ lokalne potrzeby i funk-
cjonowanie lokalnych organizacji po-
zarz¹dowych; sami powinni�my de-
cydowaæ o tym komu i na jaki cel prze-
kazaæ pieni¹dze. P³ywamy w morzu
g³upich decyzji, ale jednak p³ywamy.
Krytykujê prawo, ale jestem niestety
legalist¹. Gdyby�my za³o¿yli Ksiê-
stwo Strzeleckie - wyszliby�my na
tym najlepiej. Po czwarte wreszcie -
nawet na poziomie gminy obserwuje-
my upartyjnienie. Szesna�cie lat temu
na sesjach radni wystêpowali i dys-
kutowali w imieniu swoich komisji
problemowych; dzi� prezentuj¹ sta-
nowisko klubów partyjnych! Takie
upartyjnienie zniechêca Polaków do
uczestnictwa w ¿yciu publicznym.
Efekty widaæ choæby przy frekwen-
cji wyborczej, tak¿e tej w wyborach
samorz¹dowych. Równie¿ osobi�cie
odczuwam rozgoryczenie � w ostat-
nim czasie spotykam siê z pod³o�ci¹ i
k³amstwem, przykr¹ jest konieczno�æ
udowadniania, ¿e nie jestem wielb³¹-
dem.
- Bêdzie pan kandydowa³ w na-
stêpnych wyborach?
- Dzi� jeszcze za wcze�nie na od-
powied�.

kraju przez podmiot, który wprowa-
dza nie wiêcej ni¿ 1000 pojazdów w
roku kalendarzowym i nie zapewnia
sieci oraz przez podmiot niebêd¹cy
przedsiêbiorc¹, otwarto nastêpuj¹cy
rachunek bankowy:

Narodowy Fundusz Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej

BGK III Oddzia³ w Warszawie
65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Do rejestracji pojazdów wprowa-
dzonych na terytorium kraju od 1
stycznia 2006r., wraz z dotychczaso-
wymi dokumentami nale¿y przed³o-
¿yæ dowód wp³aty o której mowa
wy¿ej. Dowód wp³aty powinien za-
wieraæ okre�lenie cech identyfikacyj-
nych pojazdu, czyli: numer VIN albo
nr nadwozia, podwozia lub ramy.

Informacja o nowych przepisach
zwi¹zanych z pierwsz¹ rejestracj¹
pojazdów od dnia 1 stycznia 2006r.
znajduje siê równie¿ na stronie inter-
netowej Ministerstwa Transportu i
Budownictwa :
http:/www.mtib.gov.pl/informacje/
647.html

Opr. Cz.Sz.

S T A R O S T A    S T R Z E L E C K I
OG£ASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE

STANOWISKO  URZÊDNICZE

M£ODSZEGO  REFERENTA
W  WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU

I GOSPODARKI NIERUCHOMO�CIAMI
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2

1. Wymagania zwi¹zane  ze stanowiskiem urzêdniczym:
a) wymagania niezbêdne:
� wykszta³cenie co najmniej �rednie � wskazane kierunkowe geodezyjne,
� obywatelstwo polskie,
� niekaralno�æ za przestêpstwa pope³nione umy�lnie,
� stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na okre�lonym stanowisku,
b) wymagania dodatkowe:
- rzetelno�æ, sumienno�æ, dok³adno�æ,
- komunikatywno�æ i otwarto�æ,
- umiejêtno�æ pracy w zespole
- znajomo�æ podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ samorz¹du
powiatowego,
- umiejêtno�æ obs³ugi komputera,
2. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:
1. Wprowadzanie do operatu ewidencji gruntów dokumentów przeka-

zywanych przez inne organy, kancelarie notarialne i jednostki wy-
konawstwa geodezyjnego celem zapewnienia aktualno�ci danych,

2. Udzielanie informacji ustnie i pisemnie o zapisach w ewidencji grun-
tów oraz wydawanie za�wiadczeñ potwierdzaj¹cych zapisy w ewi-
dencji,

3. Sporz¹dzanie wypisów i wyrysów z operatu oraz wyci¹gów z wyka-
zów zmian gruntowych.

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) ¿yciorys,
c) kserokopie �wiadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwiedzaj¹cych wykszta³cenie,
e) kserokopie za�wiadczeñ o ukoñczonych kursach, szkoleniach,
f) referencje,
g) o�wiadczenie podpisane przez kandydata o niekaralno�ci za przestêpstwa po-
pe³nione umy�lnie.

Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Sekretariacie Starosty Strzeleckiego
do dnia 23 stycznia  2006 roku z dopiskiem:

DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO M£ODSZEGO REFERENTA
W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIE-

RUCHOMO�CIAMI
b¹d� przes³aæ poczt¹ na adres:

Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem na kopercie jak wy¿ej

Aplikacje, które wp³yn¹ do Starostwa po up³ywie wy¿ej okre�lonego terminu nie
bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

S T A R O S T A    S T R Z E L E C K I
OG£ASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  WOLNE

STANOWISKO  URZÊDNICZE

M£ODSZEGO  REFERENTA
W  WYDZIALE GOSPODARKI MIENIEM  POWIATU

w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2

1. Wymagania zwi¹zane  ze stanowiskiem urzêdniczym:
a) wymagania niezbêdne:
� wykszta³cenie co najmniej �rednie,
� obywatelstwo polskie,
� niekaralno�æ za przestêpstwa pope³nione umy�lnie,
� stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na okre�lonym stanowisku,
b) wymagania dodatkowe:
- rzetelno�æ, sumienno�æ, dok³adno�æ,
- komunikatywno�æ i otwarto�æ,
- znajomo�æ podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ samorz¹du

powiatowego,
- podstawowa znajomo�æ zagadnieñ z zakresu udzielania zamówieñ publicz-

nych,
- umiejêtno�æ obs³ugi komputera,
2. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw zwi¹znych z zaopatrzeniem meteria³owym zgod-

nie z bie¿¹cymi potrzebami urzêdu (planowanie, zakup, ewidencja,
rozliczanie � materia³y biurowe, komputerowe materia³y ekspolo-
atacyjne, �rodki czysto�ci itd.),

2. Weryfikacja, przygotowanie i sporz¹dzanie dokumentacji dotycz¹-
cej spraw z zakresu zamówieñ publicznych,

3. Samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie przedstawienia pro-
pozycji udzielenia zamówieñ nie przekraczaj¹cych warto�ci 6000
EURO � przygotowanie stosownej dokumentacji, umów, tre�ci zamó-
wieñ,

4. Analiza i ocena tre�ci ofert z³o¿onych w ramach udzielanych zamó-
wieñ publicznych.

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) ¿yciorys,
c) kserokopie �wiadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwiedzaj¹cych wykszta³cenie,
e) kserokopie za�wiadczeñ o ukoñczonych kursach, szkoleniach,
f) referencje,
g) o�wiadczenie podpisane przez kandydata o niekaralno�ci za przestêpstwa po-
pe³nione umy�lnie.

Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Sekretariacie Starosty Strzeleckiego
do dnia 23 stycznia  2006 roku z dopiskiem:

DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO M£ODSZEGO REFERENTA
W WYDZIALE GOSPODARKI MIENIEM POWIATU

b¹d� przes³aæ poczt¹ na adres:
Starostwo Powiatowe ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

z dopiskiem na kopercie jak wy¿ej

Aplikacje, które wp³yn¹ do Starostwa po up³ywie wy¿ej okre�lonego terminu nie
bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

W sprawie op³at za rycykling pojazdów

Krytykujê prawo, ale jestem legalist¹
dok. ze str. 1


