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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

MINI  INFORMATOR dla osób
niepe³nosprawnych z powiatu strzeleckiego

� czê�æ III
Dofinansowanie ze �rodków

PFRON likwidacji barier architekto-
nicznych, w komunikowaniu siê i tech-
nicznych w zwi¹zku z indywidualny-
mi potrzebami osób niepe³nospraw-
nych.
a) dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych w zwi¹zku z in-
dywidualnymi potrzebami osób
niepe³nosprawnych,

Przepisy prawne nie definiuj¹ za-
kresu w/w zadania jednak mo¿na przy-
j¹æ, i¿: bariery architektoniczne to
wszelkie utrudnienie wystêpuj¹ce w
budynku i w jego najbli¿szej okolicy,
które ze wzglêdu na rozwi¹zania tech-
niczne, konstrukcyjne lub warunki
u¿ytkowania uniemo¿liwiaj¹ lub
utrudniaj¹ swobodê ruchu osobom nie-
pe³nosprawnym.

Realizacja powy¿szego zadania
ma na celu umo¿liwienie lub w znacz-
nym stopniu u³atwienie osobie niepe³-
nosprawnej wykonywanie podstawo-
wych, codziennych czynno�ci lub
kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji ba-
rier architektonicznych mog¹ ubiegaæ
siê osoby niepe³nosprawne, które
maj¹ trudno�ci w poruszaniu siê, je-
¿eli s¹ w³a�cicielami nieruchomo�ci lub
u¿ytkownikami wieczystymi nieru-
chomo�ci albo posiadaj¹ zgodê w³a-
�ciciela lokalu lub budynku mieszkal-
nego, w którym stale zamieszkuj¹.

Do wniosku o dofinansowanie li-
kwidacji barier architektonicznych na-
le¿y do³¹czyæ:
- kopiê orzeczenia o stopniu niepe³-

nosprawno�ci lub kopia orzecze-
nia równowa¿nego lub kopia orze-
czenia o niepe³nosprawno�ci.
Orzeczenie zgodnie z Rozporz¹-
dzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki  Spo³ecznej z dnia
15 lipca 2003r. w sprawie orzeka-
nia o niepe³nosprawno�ci i stop-
niu niepe³nosprawno�ci ( Dz. U.
2003, poz. 139 nr 1328) musi za-
wieraæ symbol przyczyny niepe³-
nosprawno�ci (R, N, O), z które-
go wynika ¿e osoba niepe³no-
sprawna ma trudno�ci w porusza-
niu siê,

- kopiê orzeczeñ o niepe³nospraw-
no�ci osób mieszkaj¹cych wspól-
nie z wnioskodawc¹ (w przypad-
ku takich osób),

- kserokopiê dokumentu potwier-
dzaj¹cego tytu³ prawny do lokalu,
w którym ma nast¹piæ likwidacja
barier architektonicznych np.: akt
notarialny, umowa najmu, wypis
z ksiêgi wieczystej itp.,

- pisemn¹ zgodê w³a�ciciela/w³a�ci-
cieli budynku na wykonanie robót
w danym zakresie (dotyczy osób
nie bêd¹cych w³a�cicielami lub
u¿ytkownikami wieczystymi),

- szkic pomieszczeñ, których do-
tyczy likwidacja barier architek-
tonicznych (z podaniem wymia-
rów obecnego i  projektowanego
uk³adu funkcjonalnego),

- 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,

- pisemn¹ informacjê o innych �ró-
d³ach finansowania zadania ( np.:
o�wiadczenie sponsora),

- przyjête pe³nomocnictwo inwe-
stora zastêpczego (je¿eli Wnio-
skodawca takiego ustanowi) ,

- o�wiadczenie o dochodach wnio-
skodawcy i osób zamieszka³ych
wspólnie z wnioskodawc¹, obli-
czony za kwarta³ poprzedzaj¹cy
z³o¿enie wniosku ,

- kopiê decyzji o przyznaniu
�wiadczenia z pomocy spo³ecz-
nej, je¿eli taka wystêpuje,

- inna dokumentacja maj¹ca wp³yw
na wniosek i �wiadcz¹ca na ko-
rzy�æ wnioskodawcy,
Po pozytywnym zaopiniowaniu

wniosku wnioskodawca zostanie
poproszony o :
- kosztorys i  projekt,
- kserokopiê pisma potwierdzaj¹-
cego zg³oszenie planowanych inwe-
stycji w wydziale architektoniczno -
budowlanym Starostwa Powiatowe-
go w Strzelcach Op. lub w przypad-
ku wyst¹pienia takiej konieczno�ci
kserokopiê dokumentu potwierdzaj¹-
cego uzyskanie pozwolenia  na budo-
wê ( w uzasadnionych przypadkach).

Ponadto dofinansowanie nie mo¿e
obejmowaæ kosztów realizacji zada-
nia poniesionych przed przyznaniem
�rodków finansowych i zawarciem
umowy.

Wysoko�æ dofinansowania likwi-
dacji barier architektonicznych wynosi
do 80% kosztów przedsiêwziêcia, nie
wiêcej jednak ni¿ do wysoko�ci piêt-
nastokrotnego przeciêtnego wynagro-
dzenia. 
b) dofinansowanie likwidacji ba-
rier w komunikowaniu siê i tech-
nicznych w zwi¹zku z indywidual-
nymi potrzebami osób niepe³no-
sprawnych,

Przepisy prawne nie definiuj¹ za-
kresu dofinansowañ ¿adnej z barier,
dlatego te¿ mo¿na przyj¹æ i¿:

Bariery techniczne � to prze-
szkody wynikaj¹ce z braku zastoso-
wania lub niedostosowania, odpo-
wiednich dla rodzaju niepe³nospraw-
no�ci, przedmiotów lub urz¹dzeñ. Li-
kwidacja tej bariery powinna powo-
dowaæ sprawniejsze dzia³anie osoby
niepe³nosprawnej w spo³eczeñstwie i
umo¿liwiæ lepsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu siê
� to ograniczenia uniemo¿liwiaj¹ce lub
utrudniaj¹ce osobie niepe³nosprawnej
swobodne porozumiewanie siê i prze-
kazywanie informacji.

Dofinansowanie likwidacji ba-
rier w komunikowaniu siê i tech-
nicznych  nie obejmuje kosztów
realizacji zadania poniesionych
przez wnioskodawcê przed zawar-
ciem umowy o dofinansowanie ze
�rodków PFRON. Zakup konkret-
nego sprzêtu mo¿e byæ finansowa-

ny dopiero po z³o¿eniu wniosku
i podpisaniu umowy.

Dofinansowanie likwidacji ba-
rier w komunikowaniu siê i tech-
nicznych nie przys³uguje osobom
niepe³nosprawnym, które w ci¹gu
trzech lat przed z³o¿eniem wnio-
sku uzyska³y odpowiednio na te
cele dofinansowanie ze �rodków
Funduszu.

Wymagane za³¹czniki do wniosku:
- kopia orzeczenia o stopniu nie-

pe³nosprawno�ci lub kopia orze-
czenia równowa¿nego lub kopia
orzeczenia o niepe³nosprawno�ci,

- o�wiadczenie o dochodach wnio-
skodawcy i osób zamieszka³ych
wspólnie z wnioskodawc¹
(w czê�ci wniosku),

-  dane dotycz¹ce przedstawiciela
ustawowego, opiekuna prawnego
lub pe³nomocnika (w czê�ci wnio-
sku),

- kopia decyzji o przyznaniu
�wiadczenia z ustawy o pomocy
spo³ecznej, je¿eli taka istnieje,

- aktualne za�wiadczenie lekarza
specjalisty o rodzaju niepe³no-
sprawno�ci uzasadniaj¹ce potrze-
by dofinansowania. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszczalne
jest za�wiadczenie  lekarza rodzin-
nego,

-  kosztorys przedmiotu dofinanso-
wania,

-  informacje o innych �ród³ach fi-
nansowania zadania (w przypad-
ku istnienia takich �róde³).

- w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku
nale¿y do³¹czyæ odpowiednio
kopiê pe³nomocnictwa lub posta-
nowienia s¹du o ustaleniu opie-
kuna prawnego,

- inne dokumenty maj¹ce wp³yw na
wniosek i �wiadcz¹ce na korzy�æ
wnioskodawcy.

Wysoko�æ dofinansowania likwi-
dacji barier w komunikowaniu siê i
technicznych wynosi do 80 % kosz-
tów przedsiêwziêcia, jednak nie wiê-
cej ni¿ do piêtnastokrotnego przeciêt-
nego wynagrodzenia.

UWAGA!
Szczegó³owych informacji na

temat w/w zadañ udzielaj¹ pracow-
nicy PCPR w Strzelcach Op. w po-
koju nr 7, pod nr telefonu (077)
4613381 wew. 34 i 37.

Druki wniosków o dofinanso-
wanie mo¿na pobieraæ w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich
przy ul. B. Chrobrego 5, w godzi-
nach urzêdowania: w poniedzia³ki
8:00-16:00,   od wtorku do pi¹tku
7:30-15:30 oraz na stronie interne-
towej www.bip.powiatstrzelecki.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�.

Powiatowa Komisja Lekarska
pracowaæ bêdzie równie¿ w tzw. dni
dodatkowe 28 i 29 maja 2009 roku.

Osoby podlegaj¹ce kwalifikacji
wojskowej zg³aszaj¹ siê do Powiato-
wej Komisji Lekarskiej w wy¿ej wy-
mienionych terminach o godz. 900.

Gdzie siê zg³osiæ? Miejsce pra-
cy Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Siedzib¹ Powiatowej Komisji Le-
karskiej bêdzie biurowiec Przedsiê-
biorstwa Komunikacji Samochodowej
S.A. mieszcz¹cy sie w Strzelcach
Opolskich przy ul. 1-go Maja 59, tel.
461 32 81.

Jakie dokumenty nale¿y ze
sob¹ zabraæ?

Osoby stawiaj¹ce siê po raz
pierwszy przed Powiatow¹ Komisj¹
Lekarsk¹ przynosz¹ ze sob¹:
- dowód osobisty,
- aktualn¹ fotografiê, bez nakrycia

g³owy o wymiarach 3 x 4 cm,
- wszelkie za�wiadczenia medycz-

ne,
- za�wiadczenie o pobieraniu nauki

oraz dodatkowo �wiadectwo
ukoñczenia szko³y podstawowej,
gimnazjalnej i zawodowej.

Osoby, które ponownie staj¹
przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹
powinny przynie�æ ze sob¹:
- dowód osobisty,
- ksi¹¿eczkê wojskow¹,
- dokumenty lekarskie dotycz¹ce

zmian w stanie zdrowia w okresie
od poprzedniego poboru.

Czym zajmuje siê Powiatowa
Komisja Lekarska?

Powiatowa Komisja Lekarska
ocenia stan zdrowia osoby podlegaj¹-
cej kwalifikacji wojskowej i przyzna-
je kategoriê zdrowia: A � zdolny do
czynnej s³u¿by wojskowej; B � cza-
sowo niezdolny do czynnej s³u¿by
wojskowej, D � niezdolny do czyn-
nej s³u¿by wojskowej w czasie poko-
ju; E � trwale i ca³kowicie niezdolny
do s³u¿by wojskowej w czasie poko-
ju oraz og³oszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny wojny.

Gdy osoba podlegaj¹ca kwalifika-
cji wojskowej przynios³a ze sob¹ do-
kumentacjê lekarsk¹ o przebytych
chorobach, przedstawia j¹ Powiato-
wej Komisji Lekarskiej.

W przypadkach, gdy Komisja po-
trzebuje dodatkowej opinii, kieruje
tak¹ osobê do wyznaczonego specja-
listy.

Od orzeczenia Komisji z przy-
znan¹ kategori¹, osoba podlegaj¹ca
kwalifikacji wojskowej mo¿e siê od-
wo³aæ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzy-
mania orzeczenia, do Wojewódzkiej
Komisji Lekarskiej za po�rednictwem
Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Nie pobór,a
kwalifikacja

dok. ze str. 6


