
7P O W I A T   S T R Z E L E C K I

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia �PRO MEDIA�

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
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Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
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Uchwa³a Nr 492/2009
Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zasad wynajmu sali narad Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich oraz ustalenia wysoko�ci odp³atno�ci z tego tytu³u

Na podstawie art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomo�ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.) oraz art. 32 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm.) Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
1. Dopuszcza siê odp³atne wynajmowanie sali narad Starostwa Powiatowe-

go w Strzelcach Opolskich podmiotom zewnêtrznym w przypadku, gdy
nie koliduje to z dzia³alno�ci¹ Rady Powiatu Strzeleckiego i Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

2. Sala mo¿e byæ wynajêta w godzinach urzêdowania Starostwa, a tak¿e po
godzinach pracy, jednak nie pó�niej ni¿ do godziny 19.00. Dopuszcza siê
równie¿ mo¿liwo�æ wynajêcia sali w soboty i niedziele.

3. Starostwo zapewnia korzystaj¹cemu z sali dostêp do urz¹dzeñ sanitar-
nych i zaplecza kuchennego, znajduj¹cych siê na II piêtrze budynku.

§ 2.
1. Zgodê na wynajem sali wyra¿a Starosta Strzelecki lub osoba go zastêpu-

j¹ca na pisemny wniosek zainteresowanych.
2. Wzór wniosku  o wynajem sali stanowi za³. nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Wniosek winien wp³yn¹æ do Starostwa Powiatowego co najmniej 7 dni

przed planowanym terminem wynajmu sali.

§ 3.
1. Ustala siê stawkê za wynajem sali w dni powszednie w wysoko�ci 30 z³

+ VAT za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê.
2. Ustala siê stawkê za wynajem sali w soboty i niedziele w wysoko�ci 50 z³

+ VAT za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê.
3. Cena obejmuje: wynajêcie sali, koszty eksploatacyjne, sprz¹tanie (sali

narad, sanitariatu, zaplecza kuchennego).

§ 4.
Od op³aty wymienionej w § 3 zwolnione s¹ ni¿ej wymienione podmioty
dzia³aj¹ce na rzecz powiatu:
1. jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego,
2. organizacje pozarz¹dowe,
3. stowarzyszenia,
4. o�rodki szkoleniowe prowadz¹ce nieodp³atnie szkolenia dla mieszkañ-

ców powiatu.

§ 5.
Ustala siê wzór umowy odp³atnego wynajmu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do
niniejszej Uchwa³y.

§ 6.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Sekretarzowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Za³¹czniki do uchwa³y tj. wniosek o wynajem sali oraz umowa najmu dostêp-
ne s¹ na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl

Zakup samochodu jest jedn¹ z po-
wa¿niejszych decyzji konsumenta. S¹
ró¿ne mo¿liwo�ci zakupu i nim zdecy-
dujemy siê na zakup warto wiedzieæ
jakie mamy prawa do ewentualnej re-
klamacji, zwrotu etc. problemów i naj-
lepiej jest kupiæ samochód w salonie �
jednak bior¹c pod uwagê faktyczne
mo¿liwo�ci konsumentów niewiele
osób decyduje siê na zakup nowego
samochodu w salonie. Je�li mamy to
szczê�cie i staæ nas na to do 2 lat mo¿e-
my sk³adaæ reklamacjê, mamy równie¿
gwarancjê czasem darmowe przegl¹dy
i inne gratisy.

Je�li jednak kupujemy samochód
u¿ywany wybieramy najczê�ciej jedn¹
z trzech opcji � komis samochodowy,
kupno od znajomego b¹d� innej osoby
prywatnej, któr¹ nam polecono lub
sprowadzamy samochód z innego pañ-
stwa.

Niezale¿nie czy kupujemy nowy
samochód czy u¿ywany niezale¿nie
gdzie nie mamy prawa zwrotu towa-
ru. Nie ma przepisów prawnych, któ-
re umo¿liwia³yby nam zwrot towaru
� do 7 dni, do miesi¹ca etc � jak czê-
sto nam siê wydaje.

Je�li kupujemy samochód od oso-
by prywatnej czy sprowadzamy go od
osoby prywatnej w razie problemów
zostaje nam tylko droga s¹dowa. Nie
ma instytucji, która mog³aby zmusiæ
osobê od której nabyli�my samochód
do jego przyjêcia z powrotem.  Kupu-
j¹c zatem samochód u¿ywany najbez-
pieczniej jest kupiæ go w komisie.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym do
zakupu dokonanego w komisie(w przy-
padku dokonania zakupu rzeczy rucho-
mej przez osobê fizyczn¹ do celów nie-

Konsument kupuje
u¿ywany samochód

zwi¹zanych z jej dzia³alno�ci¹ gospo-
darcz¹ lub zawodow¹) maj¹ zasto-
sowanie przepisy o sprzeda¿y kon-
sumenckiej. Oznacza to, ¿e konsu-
menci mog¹ reklamowaæ zakupiony
w komisie towar na tych samych za-
sadach, na jakich reklamowaliby to-
war zakupiony w �zwyk³ym� skle-
pie, a wiêc z tytu³u tzw. niezgodno-
�ci towaru konsumpcyjnego z
umow¹. Nale¿y przy tym pamiêtaæ,
¿e komis nie odpowiada za ukryte
wady fizyczne rzeczy, je�li przed
zawarciem umowy. Zgodnie z
ustaw¹ z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie Ko-
deksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr
141, poz. 1176 ze zm.) sprzedawca,
u którego kupili�my taki towar (w
tym wypadku komis), odpowiada za
jego niezgodno�æ z umow¹, która
zosta³a wykryta przed up³ywem 2
lat od wydania rzeczy. z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych sprzeda¿y konsu-
menckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141,
poz. 1176 ze zm.) w przypadku
sprzeda¿y rzeczy u¿ywanej, za
zgod¹ obu stron, termin odpowie-
dzialno�ci sprzedawcy mo¿e zo-
staæ ograniczony. Jednak¿e nie
mo¿e byæ on krótszy ni¿ rok. je�li
kupili�my w komisie u¿ywany sa-
mochód i oka¿e siê, ¿e posiada on
wady, o których sprzedawca nas nie
poinformowa³ mamy prawo z³o¿yæ
reklamacjê.

Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

W dniu 10.08.2009 r. nasze Staro-
stwo odwiedzi³ najbardziej znany kro-
nikarz  Rzeczpospolitej Samorz¹do-
wej Tomasz Paw³owski, a bardziej
znany jako Tomasz Wêdrowniczek.
Pan Tomasz przemierza Polskê od-
wiedzaj¹c samorz¹dy gminne, po-
wiatowe i wojewódzkie. Swoje wizy-
ty upamiêtnia w kronikach, których
od pocz¹tku �swojej misji� napisa³  72.
Prócz kronik papierowych Pan To-

masz posiada równie¿ - dziêki swo-
jej �wietnej pamiêci-  kronikê zapi-
san¹ w jego g³owie , w której to  upa-
miêtnia wszystkie miejsca, które od-
wiedzi³ oraz osoby, które spotka³.
Panie Tomku, ¿yczymy Panu wielu
si³ i wytrwa³o�ci w tym co pan robi.
Pana pasja jest wielk¹ inspiracj¹ i mo-
tywacj¹ dla nas wszystkich - jesz-
cze raz wszystkiego najlepszego.

Kronikarz Samorz¹dowy
w starostwie

Przypominamy: sprawd� poprawno�ci danych zapisanych w ksiêgach wie-
czystych.
W tym celu mieszkañcy Powiatu (w³a�ciciele nieruchomo�ci) winni przepro-
wadziæ czynno�ci niezbêdne do ustalenia stanu prawnego nieruchomo�ci. Dzia-
³ania nale¿y rozpocz¹æ od ustalenia czy nieruchomo�æ ma za³o¿on¹ ksiêgê
wieczyst¹. Wstêpn¹ informacjê na ten temat mo¿na uzyskaæ  z  ewidencji
gruntów prowadzonej w Starostwie Strzeleckim przy ul. Jordanowskiej, pokój
nr 112. Je¿eli nieruchomo�æ ma za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹, konieczne jest spraw-
dzenie zapisów w niej figuruj¹cych we w³a�ciwym s¹dzie rejonowym prowa-
dz¹cym ksiêgê. W przypadku, gdy zapis w ksiêdze, dotycz¹cy w³a�ciciela,
jest niezgodny ze stanem rzeczywistym  konieczne jest z³o¿enie w s¹dzie
wniosku o dokonanie zmiany zapisów do³¹czaj¹c dokumenty potwierdzaj¹ce
w³asno�æ nieruchomo�ci lub inny dokument potwierdzaj¹cy nabycie nierucho-
mo�ci.

W przypadku braku ksiêgi wieczystej do wniosku o za³o¿enie ksiêgi kiero-
wanego do S¹du Rejonowego w Strzelcach Opolskich, Wydzia³u Ksi¹g Wie-
czystych, ul. Opolska nr 11, równie¿ nale¿y do³¹czyæ stosowny dokument
potwierdzaj¹cy w³asno�æ nieruchomo�ci wraz z wypisem i wyrysem z ewi-
dencji gruntów.

Informacji dotycz¹cych nieruchomo�ci mo¿na zasiêgn¹æ pod numerem te-
lefonu 077-4401-745 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanow-
skiej nr 2 lub osobi�cie w pokoju 112, w godzinach pracy Urzêdu (w poniedzia-
³ek 8oo � 16oo , od wtorku do pi¹tku 730 � 1530 ).

Sprawd� swoj¹ ksiêgê wieczyst¹


