
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

ZARZ¥D  POWIATU STRZELEC-
KIEGO dzia³aj¹c na podstawie art.
13 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 96,
poz.873 z pó�n. zm.) oraz Uchwa³y
Nr XXV/239/08 Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w
sprawie uchwalenia �Programu
wspó³pracy powiatu strzeleckiego z
organizacjami pozarz¹dowymi i in-
nymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alno�æ po¿ytku publicznego w
roku 2009�

przyzna³ dotacje nastêpuj¹cym
organizacjom:

- Stowarzyszeniu �Rodzina Kol-
pinga� ze Staniszcz Wielkich do-
tacjê w wysoko�ci: 10.000 z³
na wsparcie zadania: I. �Alternatywa
na wakacyjn¹ nudê - wakacje w po-
wiecie strzeleckim i okolicy� - wy-
poczynek podczas wakacji letnich dla
dzieci i m³odzie¿y z powiatu strze-
leckiego w pobli¿u miejsca zamiesz-
kania - z elementami sportu, edukacji
i rekreacji;

- Zadanie II. Popularyzacja sportu
poprzez rozwijanie umiejêtno�ci pra-
cy w zespole, czyli upowszechnia-
nie i organizacja sportu dru¿ynowe-
go - nie wy³oniono zwyciêzcy � 2
oferty zosta³y odrzucone na etapie
analizy formalnej;

- Polskiemu Zwi¹zkowi Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Oddzia³o-
wi Rejonowemu w Strzelcach
Opolskich dotacjê w wysoko�ci:
6.000 z³ na wsparcie zadania: III.
�Muzyka ³agodzi obyczaje� - eduka-
cja poprzez zajêcia muzyczne, roz-
wijanie talentu i zainteresowañ mu-
zycznych w�ród mieszkañców po-
wiatu strzeleckiego;

- Polskiemu Zwi¹zkowi Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Oddzia³o-
wi Rejonowemu w Strzelcach

WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU
OFERT  NA  REALIZACJÊ  ZADAÑ

PUBLICZNYCH  W  2009  ROKU  PRZEZ 
ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE

Opolskich dotacjê w wysoko�ci:
5.000 z³ na wsparcie zadania: IV.
�Tradycje i obyczaje bez granic� �
poznanie wielokulturowo�ci w po-
wiecie strzeleckim;

- Klubowi Karate �Nidan� w Za-
wadzkiem dotacjê w wysoko�ci:
5.500 z³ na wsparcie zadania:
V. Kszta³towanie, poprzez filozofiê
walk wschodnich, charakteru dzieci i
m³odzie¿y powiatu strzeleckiego �
popularyzacja sportów walki z naci-
skiem na ich obronny charakter;

- Zadanie VI. �Ró¿ne przejawy sztu-
ki� - promowanie uczestnictwa m³o-
dych ludzi z powiatu strzeleckiego
w ¿yciu kulturalnym � nie wp³ynê³a
¿adna oferta na to zadanie;

- Caritas Diecezji Opolskiej dota-
cjê w wysoko�ci: 5.400 z³ na wspar-
cie zadania: VII. �Miejsca bliskie, a
czêsto nieznane � mieszkaniec powia-
tu aktywnym turyst¹�- kszta³towa-
nie to¿samo�ci ma³ych
i du¿ych mieszkañców powiatu
strzeleckiego poprzez poznawanie
historii i zwiedzanie piêknych miejsc
powiatu strzeleckiego;

- Stowarzyszeniu �Wincentego z
Kielczy� w Kielczy dotacjê w wy-
soko�ci: 5.000 z³ na wsparcie zada-
nia VIII. �Mieszkañcy w walce z po-
¿arem� � edukacja przeciwpo¿arowa
poprzez sport oraz inne zajêcia o cha-
rakterze edukacyjnym, maj¹ce na celu
wzrost �wiadomo�ci spo³ecznej od-
no�nie zagro¿eñ po¿arowych;

- Towarzystwu Spo³eczno � Kul-
turalnemu Niemców na �l¹sku
Opolskim w Opolu dotacjê
w wysoko�ci: 4.500 z³ na wsparcie
zadania: IX. Promocja zdrowia i pro-
filaktyka zdrowotna � zwiêkszenie
�wiadomo�ci zagro¿eñ chorobami
cywilizacyjnymi, asymilacja chorych
w �rodowisku.

Rzecznik konsumentów jest
instytucj¹ samorz¹dow¹ o charak-
terze doradczym dla indywidual-
nego konsumenta. Do jego zadañ
w szczególno�ci nale¿y:
* poradnictwo (zapewnienie kon-

sumentom bezpo�redniego po-
radnictwa w zakresie ochrony ich
interesów),

* informacja (informacja prawna
o zakresie praw konsumentów),

* wystêpowanie do przedsiêbior-
ców w sprawach ochrony praw i
interesów konsumentów

* edukacja (prowadzenie eduka-
cji konsumenckiej)

* pomoc w s¹dowym dochodze-
niu praw (mo¿liwo�æ wytacza-
nia powództwa s¹dowego na
rzecz konsumentów oraz wstê-
powania za ich zgod¹ do tocz¹-
cego siê postêpowaniu o ochronê
praw konsumentów).

W roku 2008 wzros³a w znacznej
mierze ilo�æ udzielanych porad.
By³ to rok bardzo pracowity i my-
�lê, ¿e efektywny: udzieli³am a¿
3132 porad, w roku 2007 o ponad
tysi¹c mniej � 2203; a w roku 2006
� 1393.

Konsumenci czêsto przychodz¹
do Rzecznika z problemami wykra-
czaj¹cymi poza zakres przedmioto-
wy jego dzia³añ, i w takich przypad-
kach udzielam informacji dotycz¹cych
instytucji, do których mog¹ zwróciæ
siê w danej sprawie. Wiele osób przy-
chodzi np. skar¿yæ siê na urzêdy, na
instytucje, na s³u¿bê zdrowia, na pra-
codawców.

Rzecznik stara siê pomóc w mo¿-
liwym zakresie: udziela informacji,
przekazuje ulotki, które mog¹ wy-
korzystaæ w rozmowie z przedsiê-
biorc¹, pomaga pisaæ pisma do przed-
siêbiorców.   Rzecznika bardzo cie-
szy fakt, i¿ konsumenci czêsto in-
formuj¹ o pozytywnym za³atwieniu
swoich spraw. Równie¿ wielu przed-
siêbiorców odwiedza Rzecznika z
pro�b¹ o poradê i pomoc w rozwi¹-
zaniu problematycznej sprawy. Ale
gdy zosta³o � na ich pro�bê � zorga-
nizowane spotkanie nt. praw konsu-
mentów � zjawi³o siê na nim tylko 2
przedsiêbiorców z ca³ego powiatu!
Albo przedsiêbiorcy tak doskonale
znaj¹ prawa konsumentów, ¿e nie
potrzebuj¹ dodatkowych informacji,
albo nie s¹ tym zainteresowani.
Sprawy, które trafiaj¹ do Rzecz-
nika z pro�b¹ o interwencjê to za-
zwyczaj sprawy bardziej skompli-
kowane, których konsumenci nie
byli w stanie za³atwiæ w sposób
polubowny samodzielnie. W roku
2008 zarejestrowano oficjalnie 243
takie sprawy; rok wcze�niej - 204
sprawy, w 2006 � 180, w 2005 - 115
spraw, natomiast w 2004 r. � 40.
Liczba porad znacznie wzros³a, co
�wiadczy o zapotrzebowaniu na
poradnictwo konsumenckie. Naj-
wiêcej porad dotyczy³o umów sprze-
da¿y, nastêpnie us³ug oraz umów
poza lokalem przedsiêbiorstwa:
- 998 dotyczy³o us³ug,
- 1756 umów sprzeda¿y
- 378 umów poza lokalem przed-
siêbiorstwa i na odleg³o�æ

Czy mo¿na zareklamowaæ
us³ugê matrymonialn¹

Z oficjalnie zarejestrowanych
spraw z 2008 r. (243) - 186 spraw
zosta³o na dzieñ dzisiejszy zreali-
zowanych z czego na korzy�æ kon-
sumentów 141 natomiast 45 za-
koñczy³o siê negatywnie b¹d� od-
st¹pieniem od dalszego dochodze-
nia roszczeñ przez konsumentów.
Sprawy, które zakoñczy³y siê odst¹-
pieniem od dalszych roszczeñ przez
konsumentów to przede wszystkim
sprawy reklamacji obuwia i s¹ to
zazwyczaj sprawy, w których kon-
sumenci nie mieli racji � nega-
tywna dla konsumenta opinia rze-
czoznawcy z Wojewódzkiego In-
spektoratu Inspekcji Handlowej w
Opolu Pozosta³e sprawy s¹ w toku,
w niektórych konsumenci dochodziæ
bêd¹ swych roszczeñ s¹downie.
Do spraw zakoñczonych negatyw-
nie zaliczam równie¿ te, w których
konsumenci odst¹pili od dalszych
roszczeñ, co ma wp³yw na statysty-
kê. Konsumenci nie zawsze maj¹ ra-
cjê i Rzecznik nie mo¿e d¹¿yæ za
wszelka cenê do pozytywnego za-
koñczenia sprawy dla konsumenta.
Nie ka¿da sprawa mo¿e zakoñczyæ
siê pozytywnie dla konsumenta z
ró¿nych przyczyn � zazwyczaj z
powodu braku dowodów, nieprecy-
zyjnych przepisów lub niezasad-
no�ci roszczeñ. Konsumenci nie
zawsze dbaj¹ o swoje interesy �
nie zachowuj¹ dowodów zakupu,
nie sk³adaj¹ reklamacji na pi�mie
etc. Czêsto mimo faktu, i¿ prawa
konsumenta zosta³y naruszone,
niewiele mo¿na zrobiæ z powodu
braku dowodów. Wszystkie sprawy
s¹ na bie¿¹co realizowane, nie zawsze
s¹ mo¿liwe do szybkiego zakoñcze-
nia. Konsumenci oczekuj¹ czasem, i¿
Rzecznik rozwi¹¿e na poczekaniu
problem, z którym sami nie mog¹
poradziæ sobie od miesiêcy. Docho-
dzenie swoich praw w Polsce nie jest
proste, zw³aszcza przez S¹dem i
Rzecznik nie jest w stanie tego zmie-
niæ. Je�li nie ma woli dwóch stron na
szybkie polubowne zakoñczenie
sprawy, sprawa niestety toczy siê
d³ugo. Rzecznik nie ma uprawnieñ
w³adczych, kontrolnych czy naka-
zowych.
Rzecznik nie mo¿e zmusiæ przed-
siêbiorcy do pozytywnego zakoñ-
czenia okre�lonej reklamacji.
Rzecznik nie jest s¹dem i nie
mo¿e w³adczo rozstrzygn¹æ sporu.
W ka¿dym sporze s¹ dwie strony i
strony te s¹ w �wietle prawa rów-
ne, co nie zawsze rozumiej¹ kon-
sumenci.
Na szczê�cie wiêkszo�æ spraw koñ-
czy siê polubownie i rzadko trzeba
kierowaæ sprawê do s¹du powszech-
nego, co jest ostateczno�ci¹. Rzecz-
nik kieruje równie¿ sprawy do S¹du
Konsumenckiego, jednak przedsiê-
biorca nie musi wyraziæ zgody na ta-
kie rozpatrzenie sprawy. Skierowa-
nie sprawy do S¹du Konsumenckie-
go koñczy siê jednak czêsto polu-
bownym zakoñczeniem sprawy bez
rozprawy. Przedsiêbiorcy widz¹c, i¿
konsument nie rezygnuje ze swoich
roszczeñ sami czêsto proponuj¹ ta-
kie zakoñczenie sprawy.

Wyrok takiego s¹du i ugoda
przed nim zawarta maj¹ moc równ¹
wyrokowi s¹du powszechnego i ugo-
dzie zawartej przed takim s¹dem.
Od jego decyzji nie przys³uguje od-
wo³anie. Strona niezadowolona mo¿e
jednak za¿¹daæ uchylenia wyroku, a
nastêpnie z³o¿yæ skargê do s¹du po-
wszechnego. Wcze�niej konsument ma
najczê�ciej jeszcze 3 sposoby docho-
dzenia swoich roszczeñ (wyj¹tki to
sprawy, z których wy³¹czona jest In-
spekcja Handlowa i w których poma-
gaj¹ inne instytucje, jak np. Urz¹d
Komunikacji Elektronicznej):
- wyst¹pienie o pomoc do Rzeczni-

ka Konsumentów lub organizacji
dzia³aj¹cej na rzecz konsumentów
jak Federacja Konsumentów czy
Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich

- wyst¹pienie do Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o przeprowadzenie
mediacji

- Sta³y Polubowny S¹d Konsumenc-
ki.

- O wielu sprawach, z którymi
zwrócili siê do Rzecznika Praw Kon-
sumentów w roku 2008 mieszkañcy
powiatu strzeleckiego, informowa-
³am na ³amach naszego dwutygodni-
ka na bie¿¹co. Dzi� warto wspo-
mnieæ o sprawach nietypowych, z
którymi zwrócili siê do mnie miesz-
kañcy powiatu z pro�b¹ o poradê.
Oto ich krótka lista:
- pro�ba o poradê dotycz¹c¹ rekla-

macji us³ugi biura matrymonialne-
go

- pro�ba o poradê dotycz¹c¹ rekla-
macji us³ugi korzystania z gabine-
tu odnowy biologicznej

- pro�ba o poradê dotycz¹c¹ rekla-
macji spektaklu teatralnego

Z czym do Rzecznika, a z czym nie:
- Rzecznik pomaga w sprawach,
w których po jednej stronie wystê-
puje konsument, a po drugiej przed-
siêbiorca.
S¹ to sprawy:
- reklamacji zwi¹zanych ze sprze-

da¿¹ konsumenck¹
- reklamacji us³ug
- reklamacji us³ug telekomunikacyj-

nych
- problemów ubezpieczeniowych
- problemów bankowych etc.

Przyk³adowe sprawy, w których
Rzecznik nie mo¿e interweniowaæ:
- gdy spór dotyczy towaru sprze-

danego przez osobê indywidualn¹,
która nie prowadzi dzia³alno�ci go-
spodarczej (sytuacje takie zdarzaj¹
siê czêsto przy sprzeda¿y przez
Internet)

- spraw pomiêdzy przedsiêbiorca-
mi

- spraw z zakresu prawa rodzinne-
go, spó³dzielczego, prawa pracy
etc.
Zawsze mo¿na przyj�æ do Rzecz-

nika z problemem, je�li oka¿e siê, ¿e
rzecznik w konkretnej sprawie nie
mo¿e podj¹æ interwencji, doradzi, do-
k¹d siê udaæ.

Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy rzecznik Konsumentów

Min¹³ kolejny rok, problemów konsumenckich coraz wiêcej.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich corocznie ma
swoich reprezentantów w miejsko-
gminnych eliminacjach Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego.  W
pi¹tek, 13 lutego, podczas  odbywa-
j¹cej siê 54 edycji w kategorii szkó³
ponadgimnazjalnych  nasi uczniowie
zajêli czo³owe miejsca.

Komisja konkursowa przyzna³a
II miejsce Annie Domereckiej,
uczennicy klasy I Technikum ekono-
micznego b, za ciekaw¹ interpretacjê
utworu Wis³awy Szymborskiej  Mi-
³o�æ od pierwszego wejrzenia oraz
fragmentu powie�ci Marii Nurow-
skiej Listy mi³o�ci.

Niektórzy lubi¹ poezjê...

Natomiast w konkursie Poezji
�piewanej II miejsce zdoby³ duet w
sk³adzie - Magdalena Celes, uczen-
nica klasy I Technikum ekonomicz-
nego a  oraz Tomasz Radziej, uczeñ
III klasy Technikum elektrycznego.
Wykonali oni nastêpuj¹ce utwory �
Samotni jak gwiazdy (A. Ziemianina),
Kiedy umrê, kochanie ( H. Po�wia-
towskiej) oraz wiersz Jana Twardow-
skiego Mi³o�æ.
    Okazuje siê, ¿e równie¿  w m³o-
dych technikach tkwi  artystyczna
dusza, która pozwala spojrzeæ na
�wiat  z nieco innej, piêkniejszej stro-
ny.

Monika Wilde- Zdobylak


