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POWIAT STR Z E LE C K I

Sesja Rady Powiatu
27 lutego odby³a siê XVI sesja
Rady Powiatu. G³ównym tematem
bie¿¹cej sesji by³y sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2007 rok.
W sprawozdaniu Pani Rzecznik 
Ma³gorzata P³aszczyk, podkreli³a
przede wszystkim wyrany wzrost
iloci i zakresu us³ug wiadczonych
dla konsumentów. Warty uwagi jest
tak¿e wzrost wiadomoci zarówno
konsumentów, jak i przedsiêbiorców.
Szerzej o sprawozdaniu piszemy
obok.
Radni zapoznali siê równie¿ z obszernym sprawozdaniem Dyrektora
PCPR z dzia³alnoci tej placówki w
ubieg³ym roku. Podkrelali zw³aszcza
potrzebê szerszego informowania
spo³eczeñstwa o dzia³aniach podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Dyrektor Bernard Klyta rozwia³
równie¿ w¹tpliwoci radnej B.Ksionsko dotycz¹ce organizacji i odp³atnoci turnusów rehabilitacyjnych.
Stwierdzi³, ¿e na turnusy kieruje siê
wg czêstotliwoci korzystania. Co do
wysokoci odp³atnoci wyjasni³, ¿e
zale¿y to od podzia³u rodków dokonanych przez Zarz¹d Powiatu w
ramach funduszy z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Radny K.Fabianowski natomiast
pyta³ o dzia³anie rodzin zastêpczych.
Dyrektor Klyta podkreli³, ¿e w
ostatnim czasie nast¹pi³ wzrost licz-

by dzieci przebywaj¹cych w rodzinach zastêpczych.
Radni zaapelowali, aby ci¹gle
prowadziæ kampanie promocyjn¹ rodzin zastêpczych, które s¹ lepszym
rozwi¹zaniem ni¿ kierowanie dzieci
do placówek opiekuñczo-wychowawczych.
Po udzieleniu wyjanieñ przez
dyrektora Bernarda Klytê, radni
przyjêli sprawozdanie.
Szerzej o dzia³alnoci PCPR snapiszemy w kolejnym numerze.
Zgodnie z harmonogramem prac
okrelonych w Strategii Powiatu
Strzeleckiego, radni powo³ali komisjê monitorowania i ewaluacji Strategii, której zadaniem bêdzie nadzór nad
przebiegiem realizacji dokumentu.
W sk³ad komisji zostali powo³ani radni J.Cielik, S.Tubek, K.Kubal oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego,
A.Piontek  Naczelnik Wydzia³u
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz B.Bia³oñ  Naczelnik Wydzia³u Promocji Powiatu.
W dalszej czêci obrad radni podjêli
uchwa³y w sprawie:
- ustalenia warunków czêciowego lub ca³kowitego zwalniania od
ustalenia op³aty rodzicom dziecka, osobie pe³noletniej lub jej rodzicom, a tak¿e opiekunom
prawnym lub kuratorom, za
pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej w ca³odobowej placówce opiekuñczo- wychowawczej
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8 marca: Dzieñ Kobiet dniem Zdrowia Kobiet

ustalenia warunków czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia rodziców z op³at za pobyt dziecka
i osoby pe³noletniej w rodzinie
zastêpczej do czasu ukoñczenia
szko³y, w której rozpoczê³o naukê przed osi¹gniêciem pe³noletnoci, jeli przebywa nadal w tej
rodzinie
wyra¿enia zgody na zawarcie
przez Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
umów dzier¿awy nieruchomoci
na rzecz podmiotów obs³uguj¹cych ZOZ
zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2008
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Opolskich
udzielenia porêczenia sp³aty kredytu SP ZOZ w Strzelcach Opolskich przeznaczonego na zakup
aparatury RTG.
zmiany Uchwa³y Nr XIV/139/07
Rady Powiatu Strzeleckiego z
28.12.2007 r. w sprawie bud¿etu
Powiatu Strzeleckiego na rok
2008
zmiany bud¿etu powiatu na rok
2008.

Nastêpna sesja Rady Powiatu odbêdzie siê 26 marca 2008 roku o godz.
13.00, a jej tematem bêdzie przeciwdzia³anie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz migracje
zarobkowe i ich wp³yw na lokalny
rynek pracy.

Konsumenci broni¹ siê
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorz¹du powiatowego w zakresie ochrony
praw i interesów konsumentów. Nie
ma on uprawnieñ do wydawania nakazów, zakazów, nak³adania kar i
grzywien na przedsiêbiorców; s³u¿y
przede wszystkim bezp³atn¹ porad¹
prawn¹, a w celu wyegzekwowania
nale¿nych konsumentowi wiadczeñ
wykorzystuje uprawnienia procesowe.
Cieszy, ¿e z roku na rok wiêcej osób zainteresowanych jest takim doradztwem, martwi, ¿e iloæ
spraw wymagaj¹cych interwencji
rzecznika ronie: w roku 2007 zarejestrowano oficjalnie 204 sprawy; rok wczeniej - 180, w 2005 
115, natomiast w 2004 r.  40.
Rzecznik udzieli³ 2 203 porad
konsumentom w 2007 r., w roku
2006 -1 393, a w 2005 r. - 689. Najwiêcej porad dotyczy³o umów
sprzeda¿y - 1180, nastêpnie us³ug
- 817 oraz umów poza lokalem
przedsiêbiorstwa  206.
Z zarejestrowanych 204 spraw
z 2007 r. - 167 spraw zosta³o zrealizowanych, z czego 122 na korzyæ konsumentów, natomiast 45
zakoñczy³o siê negatywnie b¹d
odst¹pieniem od dalszego dochodzenia roszczeñ przez konsumentów.
To g³ównie sprawy reklamacji
obuwia i s¹ to zazwyczaj te, w których konsumenci nie mieli racji. Pozosta³e sprawy s¹ w toku, w niektórych konsumenci dochodziæ bêd¹
swych roszczeñ s¹downie.
Do spraw zakoñczonych negatywnie zaliczam równie¿ te, w których interweniuj¹cy u rzecznika odst¹pili od dalszych roszczeñ. Z kolei
do tych pozytywnie zakoñczonych
kwalifikujê równie¿ sprawy, w których w drodze mediacji prowadzonej
przez Rzecznika dosz³o do ugody pomiêdzy stronami. 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.
Praktycznie nie ma dziedziny, w
której konsumenci nie dochodziliby
swoich praw. Z jednej strony  dobrze, ¿e nie poddaj¹ siê ³atwo dyktatowi producenta, us³ugodawcy itp.,
z drugiej jednak  ¿al, ¿e a¿ w tylu
przypadkach potrzebna jest czyja
interwencja.
Najwiêcej w¹tpliwoci i roszczeñ
budzi³y us³ugi telekomunikacyjne 
w 139 przypadkach, i to zarówno
dotycz¹ce operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, jak i TV kablowej; na drugim miejscu znalaz³y
siê us³ugi remontowo-budowlane (123
sprawy); w dalszej kolejnoci  us³ugi bankowe (91) i ubezpieczeniowe
(88).
Sporód kupionych przez siebie
towarów (czyli umowy sprzeda¿y)
konsumenci najczêciej zg³aszali siê
do rzecznika w sprawie reklamacji
telefonów komórkowych i obuwia
(152 i 151 spraw); sprzêt RTV i AGD
znalaz³ siê na trzecim miejscu (140
spraw), a na czwartym  odzie¿
(127).
Poni¿ej  kilka przypadków, z
których pozytywnego zakoñczenia
jestem szczególnie zadowolona.
Pierwszy z nich to uszkodzenie
telewizora podczas transportu do serwisu w ramach gwarancji przez firmê kuriersk¹. Nikt nie poczuwa³ siê
do odpowiedzialnoci: ani serwis,
który zleci³ us³ugê firmie kurierskiej,
ani firma kurierska. Po interwencji
Rzecznika u producenta konsumentka jednak otrzyma³a nowy telewizor.
Inny - po dwóch latach uda³o siê odzyskaæ dla starszej pani kwotê stanowi¹ca równowartoæ zwróconych
filtrów do wody, co nast¹pi³o z chwil¹
odst¹pienia od umowy. Zwróci³a j¹

Tulipan od mê¿a,
mammografia od siebie

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66 A, w³¹czaj¹c siê w
Ogólnopolski Dzieñ Zdrowia Kobiety, wyznaczony na sobotê, 8 marca br.,
uruchomi w tym dniu w godz. 8 -14 dwie poradnie chorób piersi oraz pracowniê mammograficzn¹.
Bezp³atne zdjêcia mammograficzne bêd¹ wykonywane mieszkankom Opolszczyzny po uprzednim zarejestrowaniu siê na podstawie ksi¹¿eczki RUM
oraz dokumentu ubezpieczenia w NFZ. Rejestracja bêdzie czynna w godz.
7.30 -13.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane Opolanki przypominaj¹c, i¿ badania
mammograficzne pozwalaj¹ wykryæ raka piersi w bardzo wczesnym stadium
rozwoju, co jest podstaw¹ ca³kowitego wyleczenia.

Serdecznie zapraszamy na

DOROCZNY KIERMASZ WIELKANOCNY

10  18 marca 2008
w holu Strzeleckiego Starostwa
Jak co roku mo¿ecie Pañstwo poczuæ
atmosferê zbli¿aj¹cych siê
wi¹t i kupiæ wi¹teczne ozdoby.
Wszyscy mo¿emy w ten sposób wspomóc
dzia³alnoæ naszych jednostek i organizacji!
10 marca

Strzelecka Spó³dzielnia Socjalna SYDORAJ
oraz Centrum Integracji Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskich

11 marca

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

12 marca

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy
w Lenicy

14 marca

Warsztaty Terapii Zajêciowej przy DPS
w Zawadzkiem

18 marca

firma dzia³aj¹ca poza lokalem przedsiêbiorstwa - sprzedawcê filtrów.
Sprawa reklamacji us³ugi remontu kuchni i ³azienki. Us³uga zosta³a
wykonana wadliwie. Rzecznik przeprowadzi³ mediacjê na miejscu wykonania us³ugi w wyniku której ustalono, i¿ wykonawca zwróci konsumentom kwotê us³ugi wraz z materia³em  7900 z³, a konsumenci zlec¹
wykonanie us³ugi innej firmie. Spisano protokó³ z polubownego zakoñczenia sporu.
Sprawa reklamacji i niewykonania w terminie mebli kuchennych 
kilku konsumentów mia³o problem z
tym samym przedsiêbiorc¹, po interwencjach Rzecznika sprawy zakoñczono pozytywnie dla konsumentów,
Sprawa reklamacji wkrêtarki akumulatorowej  przedsiêbiorca sprzeda³ konsumentowi za zawy¿on¹ cenê
model z 2003 roku, nie chcia³ uznaæ
reklamacji twierdz¹c, i¿ towar jest w
pe³ni sprawny. Po interwencji Rzecznika u producenta konsument otrzyma³ nowy model wkrêtarki od producenta, który pokry³ równie¿ koszty wysy³ki,
Sprawa wymagalnoci kredytu od
rodziny zmar³ego konsumenta, który zakupi³ telewizor na raty. Zawar³
umowê kredytow¹ wraz z ubezpieczeniem, jednak firma ubezpieczeniowa nie chcia³a zakoñczyæ sp³aty kredytu za konsumenta, gdy¿ w chwili
mierci mia³ ponad 75 lat. W chwili
zawarcia umowy mia³ jednak 74 lata i
firma ubezpieczeniowa zawar³a z nim
umowê, w zwi¹zku z czym po interwencji Rzecznika kredyt zosta³ przez
ni¹ sp³acony.
Sprawa odszkodowania za
uszkodzony samochód w wyniku
kolizji. Po interwencji Rzecznika firma ubezpieczeniowa zmieni³a na korzyæ konsumenta kwotê odszkodowania o ponad 4000 z³.
Ma³gorzata P³aszczyk

Warsztaty Terapii Zajêciowej
przy DPS w Zawadzkiem

U WAGA

KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS
organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty prowadz¹ce
dzia³alnoæ po¿ytku publicznego !
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
og³asza otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadañ publicznych.
Treæ ca³ego og³oszenia dostêpna jest
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Strzeleckiego Starostwa
Powiatowego, ul. Jordanowska 2
oraz na stronie internetowej Powiatu www.powiatstrzelecki.pl
W razie w¹tpliwoci i pytañ proszê dzwoniæ
pod numer telefonu 077 4401 713
Oferty sk³adaæ mo¿na do dnia 7 kwietnia 2008

Wideokonferencji nie by³o

28 lutego br. mia³a siê odbyæ ogólnopolska wideokonferencja pod
nazw¹ Moje Lokum  dotycz¹ca
budownictwa socjalnego - z udzia³em
przedstawiciela resortu pracy, infrastruktury i samorz¹dowców z gmin i
powiatów z ca³ego kraju. Temat wa¿ny, ale w³aciwie nie by³oby o czym
pisaæ, bo przecie¿ w XXI wieku wideokonferencja, nawet zwi¹zana z najwa¿niejszym tematem, nie jest jakim
niezwyk³ym wydarzeniem, gdyby
nie pewne okolicznoci, o których
jednak warto wspomnieæ.
O zaplanowanej godzinie okaza³o siê, ¿e na g³ównym kanale czatu
brakuje organizatorów wideokonferencji, ale i zainteresowanie programem by³o wrêcz nik³e wród samorz¹dowców - w ca³ej Polsce w wideokonferencji mia³o ich uczestniczyæ
zaledwie ok. 20.
Czas oczekiwania na organizatorów przed³u¿a³ siê. Nieoficjalnie dowiedzielimy siê, ¿e przyczyn¹ s¹
problemy techniczne Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Oficjal-

nie jednak spotkanie opónia³o siê z
powodu nieobecnoci najwa¿niejszego przedstawiciela resortu pracy. W
zwi¹zku z tym wideokonferencja zosta³a przeniesiona na godzinê 10.30.
Rzeczywicie po jego przyjciu rozpoczê³a siê, ale nie trwa³a d³ugo.
Przedstawi³ program, po czym - po
krótkiej rozmowie przez telefon,
przepraszaj¹c uczestników wideokonferencji - wyszed³ ze spotkania.
Omawianie programu Moje Lokum
kontynuowa³a nastêpna osoba. Po
krótkiej rozmowie wy³¹czy³a mikrofon i nast¹pi³a cisza. Nikt nie rozmawia³ przez parê minut. Chwilê póniej g³os zabra³ inny z g³ównych
uczestników. Tym razem rozmowa
trwa³a kilkanacie minut. Po czym
uczestnicy spotkania ¿egnaj¹ siê i
wychodz¹ Wszyscy, którzy zebrali siê w sali narad strzeleckiego starostwa wychodz¹ równie¿.
Czy w przysz³oci jeszcze kto
skusi siê na udzia³ w innej wiedokonfernecji?
Marcin Witoszek

