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Opowiadamy siê za przywróce-
niem subwencji drogowej - istnia³a
przez kilka lat, a potem j¹ zlikwido-
wano. Trzy lata bez subwencji to do-
statecznie d³ugi czas, a zebrane w tym
czasie do�wiadczenia s¹ wystarcza-
j¹ce, ¿eby decyzjê o likwidacji sub-
wencji drogowej uznaæ za z³¹.

Wcze�niej ka¿dy samorz¹d do-
stawa³ pieni¹dze na drogi proporcjo-
nalnie do liczby kilometrów dróg da-
nego rodzaju, jakie na swoim terenie
posiada³. W tej chwili natomiast bu-
dowê i utrzymanie dróg powiaty fi-
nansuj¹ z dochodów w³asnych, po-
si³kuj¹c siê subwencj¹ ogóln¹. Ale
kondycja poszczególnych powiatów
jest ró¿na i siatka dróg na terenie ka¿-
dego z nich tak¿e. Zdarza siê wiêc, ¿e
powiat jest biedny, a dróg ma wiêcej
ni¿ bogatszy s¹siad. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ju¿ od d³u¿szego czasu �rod-
ki, jakimi dysponuj¹ powiaty na
utrzymanie dróg, wystarczaj¹ ledwie
na administrowanie oraz ³atanie naj-
wiêkszych dziur w najbardziej new-
ralgicznych miejscach. Czasem samo-
rz¹dy na danym terenie wspieraj¹ siê
nawzajem i - tak, jak to jest np. w
powiecie strzeleckim - gminy party-
cypuj¹ w kosztach realizacji inwesty-
cji drogowych. Niestety, nie wszê-
dzie tak jest.

Podobne k³opoty maj¹ samorz¹-
dy województw. I chodzi tu nie tyl-
ko o finanse na budowê dróg, ale te¿
o �rodki na modernizacjê. Problem
narasta tym bardziej, im wiêcej du-
¿ych ciê¿arówek je�dzi po naszym
kraju. Je�li do tej pory porusza³y siê
one g³ównie drogami wojewódzkimi,
to teraz - czasem z powodu coraz
wiêkszego t³oku, czasem z powodu
lokalizacji firm, do których musz¹
dotrzeæ - znacznie czê�ciej korzystaj¹
z dróg powiatowych. A do takiego
obci¹¿enia nie s¹ one przystosowa-
ne. Do taboru czterdziestotonowego
nie s¹ te¿ przystosowane mosty czy
przepusty.

Obawiaæ siê, ¿e je�li sposób fi-
nansowania dróg samorz¹dowych nie
zmieni siê szybko i radykalnie, to
drogi zostan¹ ca³kowicie zniszczone.
Wydaje siê, ¿e rz¹dz¹cy tego nie ro-
zumiej¹. A skoro tak, to trzeba u�wia-
domiæ im fakt, ¿e sieæ drogowa w
Polsce jest jedna, to nie s¹ tylko au-
tostrady i drogi krajowe, ale te¿ drogi
wojewódzkie i powiatowe, bêd¹ce
wa¿nym elementem ca³ego organi-
zmu transportowego.

Ju¿ w 2000 roku Zwi¹zek Po-
wiatów Polskich zaproponowa³
wprowadzenie odpowiedniego odpi-
su procentowego z akcyzy na pali-
wo, z przeznaczeniem na drogi. Do
tej pory jednak nic siê w tej kwestii
nie wydarzy³o. A prawda jest taka,
¿e samorz¹dy nie poradz¹ sobie same
z problemem.

Równie¿ za zimowe utrzymanie
dróg na terenie miasta powinien od-
powiadaæ burmistrz i prezydent. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e w jednym mie�cie
od�nie¿aniem zajmuj¹ siê trzy samo-
rz¹dy oraz krajówka. Oczywi�cie,
burmistrz i prezydent powinien po-
siadaæ odpowiednie �rodki na ten cel,
pochodz¹ce od w³a�cicieli tych dróg.
Zupe³nie niezrozumia³e wydaje siê
tak¿e to, ¿e np. niektóre ulice w mia-
stach na d³ugo�ci nawet kilkuset me-
trów s¹ drogami powiatowymi. Zgod-
nie z definicj¹, droga powiatowa to
taka, która ³¹czy miejscowo�ci bêd¹-
ce siedzibami gmin. Je�li tak, to ka-
wa³ek ulicy na pewno nie mie�ci siê
w tej definicji.

Mo¿liwe, ¿e pocz¹tkiem k³opo-
tu jest nasz polski problem z katego-
ryzacj¹ dróg. Niby mamy definicje i
parametry, a mimo to czasem trudno
rozró¿niæ drogi gminne od powiato-
wych.

Józef Swaczyna
starosta strzelecki

Tekst zosta³ opublikowany wcze�niej
w Gazecie Prawnej  20 czerwca 2007

Konieczne subwencje

Od 2003 roku Samorz¹d Woje-
wództwa Opolskiego organizuje kon-
kurs Opolska Marka. Ten zaszczyt-
ny tytu³ otrzymuj¹ te firmy z sie-
dzib¹ na Opolszczy�nie, które ofe-
ruj¹ najlepsze produkty lub us³ugi w
regionie lub mog¹ siê poszczyciæ naj-
lepszymi osi¹gniêciami eksportowy-
mi.

Firmy rywalizuj¹ w dwóch gru-
pach (pierwsza to ma³e i �rednie, druga
to du¿e przedsiêbiorstwa) w czterech
kategoriach: �Produkt�, �Us³uga�,
�Eksport� oraz �Przedsiêbiorstwo�.

W dotychczasowych edycjach
konkursu uczestniczy³y � z powo-

OPOLSKA MARKA 2007
dzeniem! - równie¿ firmy z terenu
powiatu strzeleckiego. Wyró¿nienia-
mi zosta³y uhonorowane wyroby
firm: IZOSTAL SA z Zawadzkiego,
Intersilesia Mc Bride Polska Sp. z o.o.
ze Strzelec Opolskich (dwukrotnie)
oraz Industrie Service Pakosz ze
Strzelec Opolskich.

Mo¿e wiêc warto zastanowiæ siê,
czy nie zg³osiæ swojej firmy do tej
rywalizacji?

Termin nadsy³anie zg³oszeñ do
tegorocznej edycji konkursu

up³ywa 31 sierpnia 2007 roku.
Szczegó³y konkursu - na stronie

www.umwo.opole.pl

- Na razie strajk lekarzy nie dopro-
wadzi³ do pogorszenia sytuacji finan-
sowej szpitala � stwierdza Józef
Swaczyna, starosta strzelecki. - Za
maj i czerwiec kontrakty mamy wy-
robione, ale niepokoi mnie, ¿e nie-
przyjmowanie pacjentów na zabiegi
planowe trwa nadal. To mo¿e okazaæ
siê dla naszej placówki zgubne w
skutkach: pacjenci teraz skierowani
do szpitali w innych miastach, np.
do Ozimka, gdzie strajku nie ma, mog¹
nie chcieæ ju¿ pó�niej korzystaæ z na-
szego. Mog¹ straciæ  zaufanie, bo le-
czyli siê u nas, czekali cierpliwie na
swoj¹ kolejkê i... musieli wreszcie
poddaæ siê zabiegom gdzie indziej. A
taka opinia pacjentów nie pozosta-
nie tajemnic¹ � na pewno stanie siê
powszechnie znana. To mo¿e pod-
wa¿yæ zaufanie równie¿ innych osób.
O tym w³a�nie chcê rozmawiaæ na
spotkaniu ze zwi¹zkami w naszym

Nie chcê my�leæ o czarnym scenariuszu
*** Strajk w szpitalu ***

szpitalu jeszcze w tym tygodniu (roz-
mawiamy 16 lipca � przyp. mg.).
- A czy Zarz¹d Powiatu ma w
ogóle jaki� wp³yw na spe³nienie po-
stulatów lekarzy?
- Ani lekarzy, ani pielêgniarek. Nie
mamy ¿adnych prawnie dozwolo-
nych rozwi¹zañ, które umo¿liwi³y-
by samorz¹dowi powiatowemu pod-
niesienie p³ac tym grupom zawodo-
wym. Te kwestie musz¹ byæ rozwi¹-
zane systemowo, na szczeblu central-
nym. Zreszt¹ wszystkie akcje straj-
kowe lekarzy i pielêgniarek nie s¹
skierowane przeciwko samorz¹dom
terytorialnym, a przeciwko rz¹dowi.
- Je�li lekarze nie przerw¹ ak-
cji strajkowej � co bêdzie siê dzia-
³o?
- Szpital zacznie ponosiæ straty w
postaci niewykonania kontraktu. To
z kolei mo¿e doprowadziæ do wy-
kre�lenia przez wojewodê którego�

ze szpitalnych oddzia³ów z rejestru.
Kolejnym krokiem wojewody mo¿e
byæ decyzja o ewakuacji pacjentów z
naszego szpitala do innych placówek,
zgodnie z opracowanym na szczeblu
województwa planem. Co to bêdzie
oznaczaæ dla naszego szpitala � nie
chcê nawet my�leæ, ani rozwa¿aæ tak
czarnego scenariusza.
- Wierzê � dodaje starosta � ¿e nie
zostanie zaprzepaszczone to, co
wspólnie ze wszystkimi pracowni-
kami i dyrekcj¹ szpitala uda³o nam
siê wypracowaæ i do czego doszli-
�my. Niestety, sytuacja mo¿e okazaæ
siê bardziej skomplikowana wcze-
�niej, ni¿ siê spodziewamy. Wszy-
scy zak³adaj¹, ¿e trudny moment na-
st¹pi, gdy skoñczy siê okres wypo-
wiedzeñ lekarzy, czyli na pocz¹tku
pa�dziernika. Ale trzeba zadaæ sobie
pytanie, co bêdzie, je�li we wrze�niu
zechc¹ wzi¹æ urlopy?

mg.

- Determinacja lekarzy jest ogrom-
na � mówi dr Zbigniew Brachaczek
ze strzeleckiego szpitala. - Pracujê od
25 lat i od pocz¹tku nie s³yszê nicze-
go poza: �bêdzie lepiej�. O tym, kie-
dy to lepsze jutro nast¹pi - ju¿ siê nie
mówi. Dlatego w Polsce w tej chwili
strajkuje tylu lekarzy, na Opolsz-
czy�nie do akcji protestacyjnej przy-
³¹czy³o siê ok. 90 procent szpitali.
My to zrobili�my 26 czerwca.
- Do Ministerstwa Zdrowia do-
tar³y ju¿ informacje o zarobkach
lekarzy w szpitalach � �rednia wy-
nosi 2.505 z³.
- I my mie�cimy siê w tej kwocie.
Chcemy godnie zarabiaæ. Niekoniecz-
nie natychmiast, ale chcemy widzieæ
przynajmniej �wiate³ko w tunelu.
Wierzymy, ¿e wreszcie rz¹dz¹cy zro-

Jeste�my
zdeterminowani

zumiej¹, i¿ nie mo¿na rodziny nakar-
miæ powo³aniem. A na zrozumienie
tego jest jeszcze trochê czasu � dwa i
pó³ miesi¹ca.
- Zmieni siê forma protestu?
- Nie, przecie¿ musimy leczyæ pa-
cjentów. U nas akcja strajkowa pole-
ga wy³¹cznie na pracy w tzw. syste-
mie ostrody¿urowym.
- Wierzycie, ¿e przyniesie to
efekt?
- Gdyby�my nie wierzyli, ju¿ pa-
kowaliby�my walizki, ¿eby praco-
waæ w jakim� innym kraju UE, za zu-
pe³nie inne pieni¹dze. Zreszt¹ wielu
lekarzy ju¿ my�li o pracy w Anglii,
w Czechach. Kto bêdzie w tym szpi-
talu pracowa³, kiedy skoñcz¹ siê wy-
powiedzenia? Nie ma tylu lekarzy
wojskowych, ¿eby nas zast¹pili.

mg.

Arleta Jarosz, szefowa Zwi¹z-
ku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿-
nych o sytuacji  w strzeleckim szpi-
talu na dzieñ 17 lipca mówi krótko:
- Spór zbiorowy z dyrekcj¹ szpitala
trwa. Rokowania równie¿. W przy-
sz³ym tygodniu zaplanowane zosta-
³o kolejne, trzecie ju¿ spotkanie.
Musimy sobie powyja�niaæ ró¿ne
rzeczy.

Zapytana o odczucia po zlikwi-
dowaniu �bia³ego miasteczka� w War-
szawie, twierdzi, ¿e nie mo¿e wypo-
wiadaæ siê w imieniu ca³ej za³ogi �
zdania by³y bardzo podzielone: od
ulgi, ¿e dziewczyny przestan¹ wresz-
cie marzn¹æ i mokn¹æ w namiotach (z
naszego szpitala te¿ by³y w Warsza-
wie, zmienia³y siê rotacyjnie), po
smutek, ¿e kolejny raz pielêgniarki
wzi¹wszy na swoje barki ca³y ciê¿ar
akcji strajkowej nie odnios³y zwyciê-
stwa. Zobaczymy, jakie skutek od-
niesie pikieta zapowiedziana w War-
szawie na 19 wrze�nia.

Spór trwa

Prowadzenie rodzin zastepczych
i udzielanie im pomocy pieniê¿nej na
czê�ciowe pokrycie kosztów utrzy-
mania dzieci pozostaj¹cych pod
opiek¹ tych rodzin jest zadaniem w³a-
snym powiatu z zakresu pomocy
spo³ecznej. Jednostk¹ zobowi¹zana
do udzielania pomocy i sprawowa-
nia nadzoru nad rodzinami zastêp-
czycmi z ramienia powiatu jest Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodzinie zastêczej udziela siê po-
mocy pieniê¿nej na czê�ciowe pokry-
cie kosztów utrzymania ka¿dego
umieszczonego w niej dziecka. Wy-
soko�æ pomocy pieniê¿nej uzale¿-
niona jest od wieku  i stanu zdrowia
dziecka, a tak¿e niedostosowania
spo³ecznego dziecka. Ustalana jest na
podstawie kwoty stanowi¹cej pod-
stawê naliczania pomocy pieniê¿nej
dla rodzin zastêpczych, która wyno-
si 1647 z³.

�wiadczenie pieniê¿ne przys³u-
guje od dnia ustanowienia rodziny za-
stêpczej nie wcze�niej jedank ni¿ od
miesi¹ca z³o¿enia wniosku o udziele-
nie pomocy. Maj¹c na uwadze po-
wy¿sze, rodzinie zastêpczej przy-
s³uguje pomoc pieniê¿na w wysoko-
�ci:
* 40% podstawy dla dzieci w wie-

�wiadczenia pieniê¿ne
Rodziny zastêpcze (4)

ku od lat 7-18, tj. 658,80 z³ pomniej-
szonej o kwotê odpowiadaj¹c¹ po³o-
wie dochodu dziecka, nie mniej jedank
ni¿ 10% podstawy,   tj. 164,70 z³
* 60% podstawy dla dzieci do lat 7
tj. 988,20 ¿³ pomniejszonej o kwotê
odpowiadaj¹c¹ wysoko�ci po³owy
dochodu dziecka nie mniej ni¿ 20%
podstawy tj. 329,40 z³
* 60 % podstawy dla dzieci w wie-
ku od lat 7-18 posiadaj¹cych orze-
czenie o niepe³nosprawno�ci lub
umieszczonych w rodzinie zastêpczej
na podstawie ustawy o postêpowa-
niu w sprawach nieletnich, w wyso-
ko�ci 988,20 z³ pomniejszonej o kwo-
tê odpowiadaj¹c¹ po³owie dochodu
dziecka, nie mniej ni¿ 20% podsta-
wy tj. 329,40 z³
* 80% podstawy na dziecko w
wieku do 7 lat posiadaj¹ce orzecze-
nie o niepe³nosprawno�ci  nie mniej
ni¿ 20% podstawy tj. 329,40 z³
* 80 % podstawy na dzieci w wie-
ku od lat 7-18 posiadaj¹cych orze-
czenie o niepe³nosprawno�ci i
umieszczonych w rodzinie zastêpczej
na podstawie ustawy o postêpowa-
niu w sprawach nieletnich, w wyso-
ko�ci pomniejszonej o kwotê odpo-
wiadaj¹c¹ po³owie dochodu dziecka,
nie mniej ni¿ 20% podstawy tj.

329,40 z³
Ponadto niespokrewniona z

dzieckiem rodzina zastêpcza otrzy-
muje dodatkowo na ka¿de umieszczo-
ne w niej dziecko kwotê odpowiada-
j¹ca 10% podstawy tj. 164,70 z³ z
tytu³u sprawowania osobistej opieki
na dzieckiem i jego wychowania,.

Dochód dziecka stanowi¹ renta
rodzinna wraz z dodatkiem dla siero-
ty zupe³nej, zasi³ek pielêgnaycjny,
dodatek pielêgnacyjny, alimenty,
kwota odpowiadaj¹ca dochodom
uzyskiwanym z maj¹tku dziecka.

Zawodowa niespokrewniona z
dzieckiem rodzina zastêpcza o cha-
rakterze pogotowia rodzinnego
otrzymuje wynagrodzneie z tytu³u
�wiadczonej opieki i wychowania.
Rodzina ta funkcjonuje na zasadzie
umowy � zlecenia i otrzymuje z ty-
tu³u pozostawania  w gotowo�ci przy-
jêcia dziecka wynagrodzenie w wy-
soko�ci 80% z kwoty 1647 z³, jest to
kwota brutto, podlegaj¹ca opodatko-
waniu i osk³adkowaniu. Natomiast w
przypadku �wiadczenia opieki i wy-
chowania, kwota ta wzrasta z dniem
przyjêcia pierwszego dziecka do
wysoko�ci 120%  z kwoty 1647 z³.
Ponadto w szczególnych przypad-
kach wynagrodzenie to mo¿e byæ

Chcesz zarejestrowaæ samochód? Za³atwiæ co� w Wydziale Dróg w siedzibie
starostwa? Nie wybieraj pierwszego z brzegu numeru i nie denerwuj siê
prze³¹czaniem z pokoju do pokoju. Dzwoñ pod bezpo�rednie numery:
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
* Rejestracja pojazdów 440 17 07, 440 170 8, 440 17 09, 440 17 10,

440 17 11, 440 17 12
* Prawo jazdy  440 17 06
* Pozosta³e numery  440 17 05,  440 17 20
Wydzia³ Dróg Powiatowych:
440 17 14, 440 17 15, 440 17 16, 440 17 17, 440 17 18

Dzwoñ bezpo�rednio

W Polsce s¹ nie tylko autostrady,
lecz tak¿e drogi powiatowe

dok. na str. 6


