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O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O
o wszczêciu postêpowania o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowê  drogi powiatowej

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z pó�n. zm.) oraz art. 49 ustawy z
14 czerwca 1960r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t. D.U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zm.),

zawiadamiam,

¿e dnia 2 wrze�nia 2008r. na ¿¹danie Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego,
zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania dla Powiatu Strze-
leckiego � ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie decyzji o
pozwoleniu na na budowê  dla inwestycji polegaj¹cej na przebudowie
i rozbudowie ci¹gu komunikacyjnego pó³nocnego obej�cia i komuni-
kacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie, na dzia³kach o nastê-
puj¹cych numerach ewidencyjnych: 671/3, 695/3, 768/2, 4817/2, 4828/
4, 39/2, 37/3, 38/2, 47/2, 50/2, 51/3, 53/2, 54/1, 54/3, 55/1, 56/2, 57/2, 60/1,
65/4, 70/2, 71/2, 73/2, 75/6, 111/4, 140/1, 4269/2, 461/1, 462/2, 463/2, 464/
2, 465/2, 480/2, 483/4, 483/7, 608/1, 608/3, 609/1, 610/1, 673, 674/2, 61/1,
72/2, 138/1, 139/1, 69/2, 466/2, 509/3, 512/3, 607/5, 904/7, 1133/6, 627/2,
627/1, 672/2, 628/4, 681/3, 750/5, 769/2, 724, 672/1, 460/1, 479/2, 5061/6.

W terminie 21 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia zaintere-
sowane strony mog¹ zapoznaæ siê z zamierzeniami wnioskodawcy w Sta-
rostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich � Wydzia³ Architektoniczno
� Budowlany, 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2, II piêtro, pok.
213 (w godzinach pn. 800 ÷ 1600, wt. - pt. 730 ÷ 1530).
Obwieszczenie wywiesza siê na okres od 13 pa�dziernika 2008r. do 3
listopada 2008r.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

� obowi¹zki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych  i higienicz-
nych warunków pracy, czê�æ II.

Budowa zak³adu pracy
Swoje wymagania wobec pracodawcy stawia tak¿e budowa lub przebudowa
obiektu, w którym przewiduje siê pomieszczenia pracy. To pracodawca musi
zadbaæ o to, aby by³a wykonywana na podstawie projektów uwzglêdniaj¹cych
wymagania BHP, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczo-
znawców. Co wiêcej, taka budowa powinna uwzglêdniaæ poprawê warunków
BHP. Pracodawca musi równie¿ prowadziæ dokumentacjê zwi¹zan¹ z okreso-
wymi przegl¹dami obiektów i pomieszczeñ pracy oraz znajduj¹cych siê w nich
instalacji (rutynow¹ kontrolê trzeba przeprowadziæ raz w roku a szczegó³ow¹
- raz na piêæ lat).

Odpowiednie warunki w pomieszczeniach pracy oraz odzie¿ ochronna.
Szereg obowi¹zków spoczywaj¹cych na pracodawcy dotyczy pomieszczeñ
pracy, narzêdzi, �rodków ochronnych, czy odzie¿y roboczej. Przede wszyst-
kim pracodawca powinien:
- zapewniæ pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych

prac i liczby zatrudnionych pracowników (art. 214 § 1 KP);
- utrzymywaæ obiekty budowlane i znajduj¹ce siê w nich pomieszczenia

pracy, a tak¿e tereny i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane w stanie zapewniaj¹cym
bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 214 § 2 KP);

- zapewniæ odpowiednie urz¹dzenia higieniczno-sanitarne, niezbêdne �rodki
higieny osobistej oraz �rodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wy-
padku (art. 233 KP);

- zapewniæ nieodp³atnie �rodki ochrony indywidualnej (spe³niaj¹ce wymaga-
nia dotycz¹ce oceny zgodno�ci) zabezpieczaj¹ce przed dzia³aniem niebez-
piecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników wystêpuj¹cych w �rodo-
wisku pracy oraz informowaæ o sposobach pos³ugiwania siê tymi �rodkami
(art. 2376 § 1 KP);

- zapewniæ odzie¿ i obuwie robocze (art. 2377 KP);
- zapewniæ posi³ki i napoje, je¿eli jest to niezbêdne ze wzglêdów profilak-

tycznych (art. 232 KP).

Wypadki przy pracy
Je�li w firmie zdarzy siê wypadek, pracodawca musi podj¹æ dzia³ania eliminu-
j¹ce lub zmniejszaj¹ce zagro¿enie i na w³asny koszt ustaliæ przyczyny nie-
szczê�liwego zdarzenia.
Ma te¿ obowi¹zek poinformowaæ inspektora pracy i prokuratora o ka¿dym
�miertelnym, ciê¿kim lub zbiorowym wypadku przy pracy. Jego okoliczno�ci
ustala zespó³ powypadkowy, nawet je�li pracownik w oczywisty sposób przy-
czyni³ siê do wypadku.
Ca³a dokumentacja powypadkowa musi byæ bezwzglêdnie przechowywana w
zak³adzie przez 10 lat.

Choroby zawodowe
Istniej¹ zawody, które nara¿aj¹ pracownika na choroby zawodowe. Ka¿dy
przypadek jej rozpoznania lub podejrzenia o ni¹ musi byæ zg³oszony przez
pracodawcê Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i w³a�ciwemu inspektorowi pra-
cy. Wymaga to bowiem wykonania u innych pracowników zatrudnionych w
podobnych warunkach badañ maj¹cych stwierdziæ ewentualne zmiany choro-
bowe. Choroba zawodowa lub wypadek przy pracy zobowi¹zuj¹ pracodawcê
do przeniesienia pracownika do innej, odpowiedniej dla niego pracy. Przeniesie-
nie jest poleceniem. Odmowa jego wykonania jest traktowana jak ciê¿kie naru-
szenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich - Klaudia Majer

Prawo pracy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Zarówno nabywcy towarów kon-
sumpcyjnych, jak i sprzedawcy deta-
liczni nadal nieufnie podchodz¹ do ro-
bienia zakupów w innym kraju UE, a
zw³aszcza przez Internet. Taka posta-
wa jest czê�ciowo wywo³ana niepew-
no�ci¹ co do praw i obowi¹zków, po-
niewa¿ w ca³ej UE przepisy krajowe
znacznie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Z jed-
nej strony, konsumenci obawiaj¹ siê,
¿e zakup towaru w innym kraju po-
zbawi ich ochrony przed oszustwami
i nadu¿yciami finansowymi. Z drugiej
za� � sprzedawcy detaliczni niechêt-
nie bior¹ na siebie ryzyko i koszty
zwi¹zane ze stosowaniem ró¿nych
przepisów krajowych.

Proponowany wniosek legislacyj-
ny zastêpuje cztery obowi¹zuj¹ce akty
prawne i obejmuje wszystkie aspekty
dokonywania zakupów: informacje o
produkcie, warunki umowy, dostaw,
zwrotu towaru, zwrotu pieniêdzy, na-
praw, gwarancji i odst¹pienia od umo-
wy.

Niektóre kraje wprowadzi³y ju¿
porównywalne zabezpieczenia, jed-
nak na mocy nowych przepisów
konsumenci bêd¹ lepiej chronieni
na terenie ca³ej UE. Bêd¹ one ko-
rzystne równie¿ dla handlowców, po-
niewa¿ pozwol¹ ograniczyæ koszty
zwi¹zane z przestrzeganiem ró¿nych
przepisów.

Jak pokazuje ponadgraniczny
przegl¹d cen w UE, klientom op³aca
siê kupowaæ towary w innym kraju.
Na przyk³ad, du¿a firma sprzedaj¹ca
sprzêt elektroniczny oferowa³a niedaw-
no cyfrowy aparat fotograficzny tej
samej marki za cenê 198 euro w Wiel-
kiej Brytanii, za 254 euro w Irlandii, za
276 euro w Belgii i za 306 euro na stro-
nie internetowej Finlandii. Podobne
rozbie¿no�ci cen mo¿na zauwa¿yæ w
przypadku produktów takich jak iPo-
dy, meble, samochody i perfumy.

Oprócz ochrony konsumentów

nowe przepisy bêd¹ zachêcaæ sprze-
dawców detalicznych do poszukiwa-
nia nowych rynków zbytu. Zgodnie
z wynikami przeprowadzonego w
Unii badania oko³o 80 proc. handlow-
ców detalicznych nie ma klientów w
innych krajach. Wiêkszo�æ z nich roz-
wa¿y³aby jednak tak¹ mo¿liwo�æ,
gdyby przepisy zosta³y ujednolico-
ne.

Na razie handlowcy nie wyko-
rzystuj¹ ogromnych mo¿liwo�ci ryn-
kowych. Blisko 150 mln obywateli �
jedna trzecia populacji UE � robi za-
kupy za po�rednictwem Internetu, a
tylko 30 mln z nich - kupuje poza
granicami swojego kraju, co stanowi
24 mld rocznej warto�ci sprzeda¿y.
Zgodnie z nowymi przepisami:
· sprzedawca musia³by dostarczyæ

towar w terminie 30 dni
· klienci dysponowaliby 14-dnio-

wym okresem na zastanowienie
siê po dokonaniu zakupu i ewen-
tualne odst¹pienie od umowy
(zwrot pieniêdzy w ci¹gu 30 dni.)

· ograniczono by stosowanie nie-
uczciwych warunków umow-
nych

· wprowadzono by wspólne zasa-
dy sprzeda¿y towarów na au-
kcjach online i zwiêkszono by
ochronê przed technikami sprze-
da¿y wywieraj¹cymi du¿¹ pre-
sjê na klienta

· zapewniono by standardowe
procedury sk³adania reklamacji w
przypadku wadliwych produk-
tów.
Proponowane przepisy musz¹

zostaæ zatwierdzone przez wszyst-
kie 27 pañstw cz³onkowskich UE i
przez Parlament Europejski.

Ma³gorzata P³aszczyk

Wykorzystano informacje ze strony Ko-
misji Europejskiej

Zakupy bez granic?

wsparcie i uzgodnimy wspólny kie-
runek pracy z dzieæmi. Czêsto, co
wynika z naszego do�wiadczenia,
cenne dla rodzica jest ju¿ samo udzie-
lenie  fachowej informacji i podziele-
nie siê nasz¹ wiedz¹ czy nawet skie-
rowanie do odpowiedniej instytucji
w celu, na przyk³ad, uzyskania po-
mocy finansowej.
      Jednym z naszych zamierzeñ jest
ponadto wypracowanie w³a�ciwego
modelu pomocy, opartego o wzajem-
ne zaanga¿owanie. W dalszym ci¹gu
spotykamy siê z oczekiwaniem ro-
dziców, ¿e  szko³a, zatrudniaj¹c prze-
cie¿ specjalistów pos³uguj¹cych siê
odpowiedni¹ wiedz¹ i dysponuj¹cych
niemal magiczn¹ moc¹, rozwi¹¿e
wszystkie trudno�ci bez ich udzia³u.
Obecnie, kiedy sukcesywnie rozsze-

Razem pomo¿emy lepiej
rza siê mo¿liwo�ci decyzyjne rodzi-
ca, konieczne s¹ takie formy wspar-
cia, które wykszta³c¹ postawê �wia-
domo�ci i odpowiedzialno�ci za losy
ich pociech, tym bardziej niepe³no-
sprawnych intelektualnie. Mamy na-
dziejê, ¿e Punkt stworzy warunki do
wielu owocnych dzia³añ we wspól-
nym celu, jakim jest rozwój i dobro
naszych wychowanków.
      Konsultacji udzielaj¹: pedagog
szkolny � Anna Kremser oraz psy-
cholog � Karolina Wizner. W przy-
padku trudno�ci z dojazdem b¹d� w
celu umówienia siê na spotkanie,
mo¿na skontaktowaæ siê z nami tele-
fonicznie pod numerem (077) 461 52
16, w.38.

Karolina Wizner
psycholog w SOSW w Le�nicy

dok. ze str. 4


