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POWIAT STR Z E LE C K I
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Lenicy
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 Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy
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
Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treæ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

Uczestnicy procesu budowlanego

Inwestor,
który uzyska³ poz wo l e n i e
na budowê
ma dwa
lata na rozpoczêcie
b u d o w y.
Po up³ywie dwóch
lat od daty,
od której
decyzja o pozwoleniu sta³a siê ostateczna i nie rozpoczêciu prac budowlanych zwi¹zanych z tym pozwoleniem na budowê inwestor traci wa¿noæ swojej decyzji o pozwoleniu na
budowê i musi siê liczyæ z wyst¹pieniem o nowe pozwolenie na budowê.
Je¿eli zdecyduje siê na rozpoczêcie budowy inwestor musi wybraæ
wykonawcê swojej inwestycji. Nastêpnie nale¿y wybraæ kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (warunek jest konieczny, je¿eli w decyzji o pozwoleniu na
budowê zdecyduje o tym organ wydaj¹cy t¹ decyzjê).
Inwestor na siedem dni przed rozpoczêciem prac zobowi¹zany jest
powiadomiæ Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawuj¹cego nadzór nad zgodnoci¹ realizacji budowy z projektem.
Do takiego zawiadomienia nale¿y do³¹czyæ:
 owiadczenie kierownika budowy stwierdzaj¹ce sporz¹dzenie planu
bezpieczeñstwa, ochrony zdrowia
oraz przejêcie obowi¹zków kierownika budow¹;
 oraz zawiadczenie o wpisie na
listê cz³onków w³aciwej izby samorz¹du zawodowego;
 w przypadkach gdy jest obowi¹zek zatrudnienia inspektora nadzoru
budowlanego nale¿y do³¹czyæ do zg³oszenia rozpoczêcia robót równie¿
owiadczenie j/w dotycz¹ce inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do podstawowych obowi¹zków
kierownika budowy nale¿y: (co jest
wyszczególnione w art. 22 prawa budowlanego)
(...) 1) protokolarne przejêcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajduj¹cymi siê na nim obiektami budowlanymi, urz¹dzeniami technicznymi i
sta³ymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegaj¹cymi ochronie elementami rodowiska przyrodniczego
i kulturowego;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie
budowy i kierowanie budow¹ obiektu
budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowê,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeñstwa i higieny pracy;
3a) koordynowanie realizacji zadañ
zapobiegaj¹cych zagro¿eniom bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych za³o¿eñ planowanych robót budowlanych lub ich

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 Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
Wydzia³ Finansowy

poszczególnych etapów, które maj¹
byæ prowadzone jednoczenie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakoñczenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
3b) koordynowanie dzia³añ zapewniaj¹cych przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (..)
3d) podejmowanie niezbêdnych dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych wstêp na budowê osobom nieupowa¿nionym;
4) wstrzymanie robót budowlanych
w przypadku stwierdzenia mo¿liwoci powstania zagro¿enia oraz bezzw³oczne zawiadomienie o tym w³aciwego organu;
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotycz¹cym
wstrzymania robót budowlanych z
powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
6) realizacja zaleceñ wpisanych do
dziennika budowy;
7) zg³aszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegaj¹cych zakryciu b¹d zanikaj¹cych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeñ instalacji, urz¹dzeñ technicznych i przewodów kominowych przed zg³oszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9) zg³oszenie obiektu budowlanego
do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnociach odbioru i zapewnienie usuniêcia stwierdzonych wad,
a tak¿e przekazanie inwestorowi
owiadczenia o zakoñczeniu budowy
(...)
Kierownik budowy zgodnie z art.
23 prawa budowlanego ma prawo
wystêpowania do inwestora o zmiany w rozwi¹zaniach projektowych,
je¿eli s¹ one uzasadnione koniecznoci¹ zwiêkszenia bezpieczeñstwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy
Do podstawowych obowi¹zków
inspektora nadzoru inwestorskiego,
które zosta³y okrelone w art. 25, 26 i
27 prawa budowlanego nale¿y:
(...) Art. 25. Do podstawowych obowi¹zków inspektora nadzoru inwestorskiego nale¿y:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnoci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowê, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakoci wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególnoci zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegaj¹cych zakryciu lub
zanikaj¹cych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urz¹dzeñ technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udzia³ w czynnociach odbioru gotowych obiektów budowlanych

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomociami
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.: 775.

i przekazywanie ich do u¿ytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniêcia wad, a
tak¿e, na ¿¹danie inwestora, kontrolowanie rozliczeñ budowy.
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawaæ kierownikowi budowy
lub kierownikowi robót polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotycz¹ce: usuniêcia nieprawid³owoci lub zagro¿eñ, wykonania
prób lub badañ, tak¿e wymagaj¹cych
odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotycz¹cych prowadzonych robót
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urz¹dzeñ technicznych;
2) ¿¹daæ od kierownika budowy lub
kierownika robót dokonania poprawek b¹d ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a tak¿e
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mog³a wywo³aæ zagro¿enie
b¹d spowodowaæ niedopuszczaln¹
niezgodnoæ z projektem lub pozwoleniem na budowê.
Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagaj¹cego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie ró¿nych specjalnoci, inwestor wyznacza jednego z nich
jako koordynatora ich czynnoci na
budowie.(..)
Dla inwestora, który nie ma dowiadczenia zwi¹zanego z budow¹,
kierownik budowy staje siê gwarantem prowadzenia prawid³owo jego
inwestycji.
Dlatego, te¿ je¿eli kierownik budowy, który bêdzie dobrze przygotowany do pe³nienia tej funkcji oraz w
przypadku, gdy inwestor obdarzy
zaufaniem tego kierownika budowy
to dla niewielkich obiektów np. budynku jednorodzinnego nie bêdzie
koniecznym powo³anie inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jego zadanie
tz. pilnowanie interesów inwestora na
budowie i kontrolowanie prawid³owoci wykonanych prac spe³ni kierownik budowy. Je¿eli kierownik budowy bêdzie reprezentantem wykonawcy, co niejednokrotnie ma miejsce to
rolê osoby, która jest reprezentantem
interesów inwestora bêdzie spe³nia³
inspektor nadzoru inwestorskiego.To
on w g³ównej mierze sprawuje kontrolê zgodnoci realizowanego projektu z obowi¹zuj¹cymi przepisami Polskimi Normami, pozwoleniem na budowê jak równie¿ jakoci¹ robót i
materia³ów budowlanych.
Z uwagi na tak¹ ró¿nicê ustawodawca w przepisie prawa budowlanego
zakaza³ ³¹czenia tych dwóch funkcji.
Reasumuj¹c zapewnienie przez inwestora dowiadczonego wykonawcy,
kierownika budowy oraz w uzasadnionych przypadkach inspektora nadzory inwestorskiego zapewni odpowiedni¹ jakoæ obiektu realizowanego przez inwestora oraz jego zadowolenie po wybudowaniu obiektu.
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Piotr Hamryszak

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

Most
zostanie
wysadzony
dok. ze str. 2
ka drogi powiatowej pomiêdzy
Farsk¹ Koloni¹, a Podborzanami ruch
lokalny mieszkañców So³ectwa Farska Kolonia odbywaæ siê bêdzie bez
zmian, natomiast dojazd do Podborzan bêdzie mo¿liwy przez miejscowoæ Rozmierka, drog¹ powiatow¹
1807 O Strzelce Opolskie  Krasiejów oraz drog¹ gminn¹ 105351 O
Rozmierka - Podborzany. Po³¹czenie
komunikacyjne Strzelce Opolskie 
Osiek bêdzie realizowane aktualnie
funkcjonuj¹cym ci¹giem komunikacyjnym drogami powiatowymi 1807
O odc. Strzelce Opolskie  Rozmierka oraz 1821 O Rozmierka  Jêdrynie  Osiek.
Zakoñczenie prac przewiduje siê
na dzieñ 30 listopada 2006 r. Za
wszelkie utrudnienia komunikacyjne
zwi¹zane z zamkniêciem odcinka drogi
powiatowej, Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego serdecznie przeprasza.

Podsumowanie
dzia³alnoci
dok. ze str. 2
pe³nosprawnych. Druga natomiast
zwi¹zana by³a tak¿e z przesuniêciem
kwoty 3.577,09 z³ z zakresy zadañ
rehabilitacji zawodowej na realizacjê
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Prócz projektów uchwa³ Rady
Powiatu, pozytywnie zaopiniowane
zosta³y m.in. Powiatowy Programu
Dzia³ania na rzecz Osób Niepe³nosprawnych, jak równie¿ Program Dzia³alnoci Powiatowego Urzêdu Pracy
w roku 2006. Programy te obrazowa³y cele i dzia³ania wi¹¿¹ce siê z popraw¹ funkcjonowania spo³ecznego
osób niepe³nosprawnych, bie¿¹cym
diagnozowaniu potrzeb tych osób,
zintegrowanych dzia³añ samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli i organizacji pozarz¹dowych na rzecz
profilaktyki, rozwi¹zywania problemów problemów osób niepe³nosprawnych, a tak¿e poradnictwo zawodowe i wzmocnienie aktywnoci
zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Ponadto Cz³onkowie Rady brali
czynny udzia³ w organizowaniu szeregu imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych dla osób niepe³nosprawnych w Zawadzkiem, Strzelcach Opolskich, Lenicy i Izbicku.
Na posiedzeniu Rada jednog³onie
opowiedzia³a siê za dalszym przewodnictwem Stanis³awa D³utowskiego. Starosta Strzelecki podkreli³ przy
tym jego bezinteresown¹ dzia³alnoæ
i osobiste zaanga¿owanie w prace
Rady.
Hanna Bajorek-Ziaja

