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

Realizator programu: Oddzia³y
PFRON.

Program obejmuje dwa obszary:
1) Obszar A - pomoc w zakupie sa-
mochodu osobowego lub oprzyrz¹-
dowanego samochodu osobowego,
2) Obszar B - pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kategorii B.

Adresatami programu w obszarze
A s¹:
1. Zatrudnione lub ucz¹ce siê, pe³-

noletnie osoby niepe³nosprawne
w wieku aktywno�ci zawodowej,
legitymuj¹ce siê prawem jazdy
kategorii B, posiadaj¹cy wa¿ne
orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepe³no-
sprawno�ci albo orzeczenie rów-
nowa¿ne, wydane z powodu dys-
funkcji narz¹du ruchu,

2. Niepe³noletnie dzieci niepe³no-
sprawne, posiadaj¹ce wa¿ne orze-
czenie o niepe³nosprawno�ci lub
orzeczenie o znacznym stopniu
niepe³nosprawno�ci, je¿eli wy-
magaj¹ rehabilitacji leczniczej, a
jeden z rodziców lub opiekun
prawny posiada prawo jazdy
kategorii B,

3. Zatrudnione lub ucz¹ce siê, pe³-
noletnie osoby niepe³nosprawne
w wieku aktywno�ci zawodowej,
posiadaj¹ce znaczny stopieñ nie-
pe³nosprawno�ci lub orzeczenie
równowa¿ne, które ze wzglêdów
zdrowotnych nie posiadaj¹ pra-
wa jazdy i wymagaj¹ opiekuna
kierowcy, posiadaj¹cego prawo
jazdy kategorii B.

Adresatami programu w obszarze
B s¹ pe³noletnie osoby niepe³no-
sprawne w wieku aktywno�ci zawo-
dowej, posiadaj¹ce wa¿ne orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepe³nosprawno�ci albo orzecze-
nie równowa¿ne, wydane z powodu
dysfunkcji narz¹du ruchu.

Je¿eli tre�æ orzeczenia o stopniu
niepe³nosprawno�ci albo orzeczenia
równowa¿nego nie wskazuje na przy-
czynê jego wydania, uprawniaj¹c¹ do
skorzystania z pomocy w programie,
dokumentem potwierdzaj¹cym mo¿-
liwo�æ uczestnictwa w programie, jest
za�wiadczenie wydane przez lekarza
specjalistê, szczegó³owo opisuj¹ce
dysfunkcjê narz¹du ruchu ( w szcze-
gólno�ci koñczyn dolnych)  i zwi¹-
zane z tym trudno�ci  poruszaniu siê
wnioskodawcy.

Warunkiem uczestnictwa w pro-
gramie adresata programu ubiegaj¹ce-
go siê o dofinansowanie do kursu pra-
wa jazdy, jest z³o¿enie za�wiadcze-
nia wydanego przez lekarza upraw-
nionego do badañ kierowców, po-
twierdzaj¹cego brak przeciwwskazañ
zdrowotnych do kierowania pojaz-
du.

Warunkiem uczestnictwa w pro-
gramie zatrudnionego lub ucz¹cego siê
adresata programu posiadaj¹cego
znaczny stopieñ niepe³nosprawno�ci
lub orzeczenie równowa¿ne, który
ze wzglêdów zdrowotnych nie po-
siada prawa jazdy i wymaga opieku-
na kierowcy, posiadaj¹cego prawo
jazdy kategorii B jest z³o¿enie za-
�wiadczenia wydanego przez lekarza
uprawnionego do badañ kierowców,
stwierdzaj¹cego istnienie przeciw-
wskazañ zdrowotnych do kierowa-
nia pojazdami przez adresata progra-
mu.

Sprawny dojazd
dla niepe³nosprawnych

W programie nie mo¿e uczestni-
czyæ wnioskodawca:

1. Który by³ stron¹ umowy zawar-
tej z PFORN i rozwi¹zanej z
przyczyn le¿¹cych po jego stro-
nie,

2. Który posiada wymagalne zobo-
wi¹zania wobec PFRON,

3. Ubiegaj¹cy siê o pomoc ze �rod-
ków PFRON do zakupu samo-
chodu, któremu udzielono w okre-
sie ostatnich (licz¹ od dnia z³o¿e-
nia wniosku) 6 lat po¿yczki
 ze �rodków PFRON na zakup
samochodu,

4. Ubiegaj¹cy siê o pomoc ze �rod-
ków PFORN w obszarze A, któ-
ry posiada samochód 6-letni lub
nowszy,

5. Wnioskodawca posiadaj¹cy sa-
mochód 6-letni lub nowszy mo¿e
ubiegaæ siê o dofinansowanie sa-
mochodu tylko wtedy, gdy w go-
spodarstwie domowym wnio-
skodawcy s¹ co najmniej dwie
osoby niepe³nosprawne oraz co
najmniej dwie osoby posiadaj¹
prawo jazdy kategorii B.
W uzasadnionych i udokumento-

wanych przypadkach, na podstawie
opinii komisji i decyzji pe³nomocni-
ków, mo¿na skróciæ okres karencji w
ubieganiu siê o dofinansowanie.
Dotyczy to sytuacji, gdy z uwagi na
pogorszenie/zmianê stanu zdrowia,
wnioskodawca ubiega siê o pomoc w
zakupie samochodu wraz z oprzy-
rz¹dowaniem lub w zakupie i monta-
¿u oprzyrz¹dowania do posiadanego
samochodu.

Zakres pomocy:
1. Maksymalna kwota udzielonego

dofinansowania, zale¿na jest od
wysoko�ci dochodów brutto
przypadaj¹cych na jednego cz³on-
ka rodziny w gospodarstwie do-
mowym wnioskodawcy i jest
wyznaczana dla ka¿dego wnio-
skodawcy zgodnie z algorytmem
w procedurach realizacji progra-
mu.

2. Maksymalne dofinansowanie ja-
kie mo¿na przyznaæ do zakupu
fabrycznie nowego samochodu
osobowego wynosi: 28.080,00
z³otych.

3. Maksymalne dofinansowanie ja-
kie mo¿na przyznaæ do zakupu
u¿ywanego samochodu osobo-
wego wynosi: 22.464,00 z³otych.

4. Maksymalne dofinansowanie do
zakupu i monta¿u oprzyrz¹do-
wania samochodu osobowego
wynosi: 8.424,00 z³otych.

5. W przypadku kosztów uzyska-
nia prawa jazdy maksymalne do-
finansowanie do:

* Kursu i egzaminów wynosi:
2.106,00 z³otych,

* Do pozosta³ych kosztów:
1.170,00 z³otych.

6. Wnioskodawcy, których dochód
przypadaj¹cy na jednego cz³on-
ka rodziny w gospodarstwie do-
mowym jest równy lub wy¿szy
ni¿ kwota: 3.744,00 z³otych mog¹
uzyskaæ dofinansowanie w kwo-
cie równej 25%  maksymalnej
kwoty udzielonego dofinansowa-
nia.

7. Samochód zakupiony z udzia³em
�rodków PFORN nie mo¿e byæ
starszy ni¿ trzyletni.

8. Cena zakupu samochodu nie
mo¿e przekroczyæ równowarto-
�ci 71.640,00 z³otych.

9. W przypadku przyznania dofi-
nansowania do zakupu samocho-
du dla wiêcej ni¿ jednego adresa-
ta programu ze wspólnego gospo-
darstwa domowego mo¿liwe jest
³¹czenie przyznanych kwot do-
finansowania celem zakupu jed-
nego samochodu, przy czym
wszyscy adresaci programu po-
zostaj¹cy we wspólnym gospo-
darstwie domowym musz¹ spe³-
niaæ wszystkie warunki uczest-
nictwa w programie, za wyj¹t-
kiem wymogu posiadania prawa
jazdy kategorii B, który to waru-
nek musi spe³niaæ jeden z adresa-
tów programu.

10. Do uzyskania dofinansowania
niezbêdne jest wniesienie przez
wnioskodawcê udzia³u w³asnego
w przypadku:

* Zakupu fabrycznie nowego samo-
chodu osobowego - w kwocie nie
ni¿szej ni¿ 20% ceny zakupu,

* Zakupu u¿ywanego samochodu
osobowego, nie starszego ni¿
trzyletni - w kwocie nie ni¿szej
ni¿ 25% ceny zakupu,

* Kosztów uzyskania prawa jaz-
dy-w kwocie nie ni¿szej ni¿ 15%
tych kosztów,

* W przypadku zakupu i monta-
¿u oprzyrz¹dowania do samo-
chodu udzia³ w³asny wniosko-
dawcy nie jest wymagany.

* Wnioskodawcy, których dochód
brutto przypadaj¹cy na jednego
cz³onka rodziny w gospodarstwie
domowym jest równy lub wy-
¿szy ni¿ 3.744,00 z³otych mog¹
uzyskaæ dofinansowanie pod
warunkiem wniesienia udzia³u
w³asnego w wysoko�ci co naj-
mniej 50% ceny zakupu samo-
chodu lub kosztów uzyskania
prawa jazdy. Warunek ten nie
dotyczy zakupu i monta¿u
oprzyrz¹dowania do samochodu.

11. Udzia³ w³asny wnioskodawcy w
zakupie, którego warto�æ prze-
kracza sumê kwoty dofinansowa-
nia ze �rodków PFRON i mini-
malnego udzia³u w³asnego w za-
kupie, wzrasta odpowiednio do
ceny zakupu.

12. Wnioskodawca zobowi¹zany jest
przez 5 lat do ubezpieczenia Au-
tocasco(AC) zakupionego samo-
chodu.

13. Zabezpieczeniem udzielonego
dofinansowania jest weksel w³a-
sny in blanco wnioskodawcy bez
protestu wraz z deklaracj¹ we-
kslow¹ oraz w przypadku zaku-
pu samochodu- cesja praw z po-
lisy AC na rzecz PFRON.

Uprzejmie informujemy, ¿e ter-
min sk³adania wniosków up³ywa z
dniem 31 marca 2008 roku.  Za datê
z³o¿enia wniosku uwa¿a siê datê jego
wp³yniêcia do Oddzia³u PFORN,
a w przypadku wniosków sk³ada-
nych droga pocztow¹, datê stempla
pocztowego.

Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce programu oraz druki

wniosków mo¿na uzyskaæ
w Oddziale Opolskim

Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych

w Opolu
przy ul. Koraszewskiego 8-16,
w godzinach od 7.00 do 16.00

( telefon nr: 077 423 29 95 lub
077 423 29 90 wew. 95)

oraz  na stronie internetowej
PFRON: www.pfron.org.pl

(zak³adka: Programy PFRON,
program: SPRAWNY DOJAZD).

Pilota¿owy program �SPRAWNY DOJAZD- pomoc w nabyciu przez oso-
by niepe³nosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jaz-
dy kategorii B.�

W zwi¹zku z przypadkami
stwierdzenia rozbie¿no�ci pomiêdzy
zapisami w ksiêgach wieczystych do-
tycz¹cych w³a�cicieli nieruchomo�ci
po³o¿onych na terenie Powiatu Strze-
leckiego, a faktycznym stanem nie-
ruchomo�ci, Starosta Strzelecki infor-
muje o konieczno�ci sprawdzenia
poprawno�ci danych zapisanych w
ksiêgach wieczystych.

W tym celu mieszkañcy Powia-
tu (w³a�ciciele nieruchomo�ci) winni
przeprowadziæ czynno�ci niezbêdne
do ustalenia stanu prawnego nieru-
chomo�ci. Dzia³ania nale¿y rozpo-
cz¹æ od ustalenia czy nieruchomo�æ
ma za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹.
Wstêpn¹ informacjê na ten temat
mo¿na uzyskaæ  z  ewidencji grun-
tów prowadzonej w Starostwie
Strzeleckim przy ul. Jordanowskiej,
pokój nr 112. Je¿eli nieruchomo�æ ma
za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ koniecz-
ne jest sprawdzenie zapisów w niej
figuruj¹cych we w³a�ciwym s¹dzie
rejonowym prowadz¹cym ksiêgê. W
przypadku, gdy zapis w ksiêdze, do-
tycz¹cy w³a�ciciela,  jest niezgodny
ze stanem rzeczywistym  konieczne
jest z³o¿enie w s¹dzie wniosku o do-

Informacja dotycz¹ca sprawdzenia stanu prawnego nieru-
chomo�ci po³o¿onych na terenie Powiatu Strzeleckiego

Sprawd� swoj¹
ksiêgê wieczyst¹

konanie zmiany zapisów do³¹czaj¹c
dokumenty potwierdzaj¹ce w³asno�æ
nieruchomo�ci, np. :
1) akt nadania nieruchomo�ci wraz

z decyzj¹ o wykonaniu aktu,
2) akt w³asno�ci ziemi,
3) postanowienie w³a�ciwego s¹du o

nabyciu spadku,
4) umowa sprzeda¿y nieruchomo�ci

lub inny dokument potwierdza-
j¹cy nabycie nieruchomo�ci.

W przypadku braku ksiêgi wieczy-
stej do wniosku o za³o¿enie ksiêgi kie-
rowanego do S¹du Rejonowego w
Strzelcach Opolskich, Wydzia³u Ksi¹g
Wieczystych, ul. Opolska nr 11, rów-
nie¿ nale¿y do³¹czyæ stosowny do-
kument potwierdzaj¹cy w³asno�æ nie-
ruchomo�ci wraz z wypisem i wyry-
sem z ewidencji gruntów.

Informacji dotycz¹cych nierucho-
mo�ci mo¿na zasiêgn¹æ pod nume-
rem telefonu 077-4401-745 w sie-
dzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2 lub
osobi�cie w pokoju 112, w godzi-
nach pracy Urzêdu ( w poniedzia-
³ek 8oo � 16oo , od wtorku do pi¹tku
730 � 1530 ).

kochemicznym nie wszystkie wodo-
ci¹gi podaj¹ wodê o odpowiedniej
jako�ci wedle w/w rozporz¹dzenia.
S¹ to wodoci¹gi, które zaopatruj¹ ta-
kie miejscowo�ci jak: B³otnica Strze-
lecka, P³u¿nica, Kalinowice, Kali-
nów, Dolna Lipa, Niwki, Ligota Dol-
na i Poznowice. W przypadku tych
miejscowo�ci jako�æ wody jest nie
odpowiednia ze wzglêdu na po-
nadnormatywn¹ zawarto�æ azota-
nów.

Dopuszczalna warto�æ azota-
nów ( NO

3
 ) w wodzie przeznaczo-

nej do spo¿ycia przez ludzi wynosi
50 mgNO

3
/l. Tak¹ dawkê ustalono ze

wzglêdu na zapobiegania methemo-
globinemii i towarzysz¹cej jej sinicy,
mog¹cej siê pojawiaæ u niemowl¹t do
trzeciego miesi¹ca ¿ycia karmionych
z butelki i kobiet w ci¹¿y. Methemo-
globinemia to schorzenie objawiaj¹-
ce siê utrat¹ zdolno�ci do przy³¹cza-
nia i przenoszenie tlenu przez he-
moglobine. Jednak  dane epidemiolo-
giczne z nadzorowanego terenu nie
wskazuj¹ na wystêpowanie wspo-
mnianych objawów wywo³anych
spo¿ywaniem wody wodoci¹gowej.
Ponadto poziom zanieczyszczeñ w
nadzorowanych wodoci¹gach nie sta-
nowi potencjalnego zagro¿enia dla
zdrowia ludzi. W latach poprzednich
by³ przypadek zachorowania na si-
nicê u dwóch niemowl¹t, jednak jak
siê pó�niej okaza³o by³o to wynikiem
podawania mleka rozpuszczonego w
wodzie z niezbadanej studni. Bada-
nia wykaza³y, ¿e azotany w wodzie
by³y na poziomie 130 mgNO

3
/l.

W przypadku Kalinowic, Kali-
nowa, Dolnej Lipy, Niwek, Ligoty
Dolnej sytuacja powinna siê popra-
wiæ w najbli¿szym czasie(do koñca
kwietnia br.). Je�li chodzi
o B³otnicê Strzeleck¹ i P³u¿nicê bê-
dzie trzeba poczekaæ do po³owy
2009r., w przypadku Poznowic na-
wet do wrze�nia 2010r.

Miejscowo�ci takie jak Kad³ub,
Grodzisko, Spórok, Osiek, Kolonow-
skie, Staniszcze Wielkie , Staniszcze
Ma³e s¹ zaopatrywane w wodê o nie-
odpowiedniej jako�ci ze wzglêdu na
przekroczenia zawarto�ci ¿elaza.

W/w rozporz¹dzenie okre�la dla
¿elaza ( Fe ) graniczne stê¿enie na
poziomie 0,2 mgFe/l jednak �wiato-

Jako�æ wody
w naszym powiecie

wa Organizacja Zdrowia (WHO) nie
ogranicza dopuszczalnej dawki ¿ela-
za w wodzie do spo¿ycia pod wzglê-
dem zdrowotnym. Najwiêkszym
problemem wy¿szych stê¿eñ ¿elaza
a ni¿eli 0,2 mgFe/l jest jego wp³yw na
smak i wygl¹d wody, mo¿e powodo-
waæ plamienie prania i urz¹dzeñ sani-
tarnych oraz powstawanie osadów w
przewodach wodoci¹gowych.

W przypadku w/w miejscowo�ci
sytuacja powinna siê poprawiæ po
po³owie tego roku.

Wodoci¹g lokalny zaopatruj¹cy
budynki w Kielczy przy ul. Dworco-
wej 5 podajê wodê o zbyt wysokim
stê¿eniu ¿elaza i manganu. Dla man-
ganu ( Mn ) jest okre�lona warto�æ
graniczna na poziomie 0,05 mgMn/l.
Pomimo, ¿e nie ma podstaw aby
stwierdziæ toksyczno�æ wg WHO
bezpieczna dawka nie powinna prze-
kraczaæ 0,5 mgMn/l. Mangan w wo-
dzie podobnie jak ¿elazo mo¿e wp³y-
waæ na smak zapach i mêtno�æ wody,
mo¿e powodowaæ plamienie prania i
urz¹dzeñ sanitarnych oraz mo¿e byæ
powodem tworzenia siê osadów w
sieciach wodoci¹gowych.

Wodoci¹gi podaj¹ce wodê o od-
powiedniej jako�ci pod wzglêdem fi-
zykochemicznym: Strzelce Opolskie,
Rozmierka, Sucha, Jemielnica, Raszo-
wa, Porêba, Zalesie, Lichynia, Czar-
nocin, Ujazd, Zimna Wódka, Siero-
niowie, Kro�nica, Siedlec, Zawadzkie,
¯edowice-Kielcza, 6 wodoci¹gów lo-
kalnych (Sprzêcice, Farska Kolonia,
Zak³ad Karny nr 1 i 2, �by³a Cemen-
townia� Strzelce Opolskie, Dom Po-
mocy Spo³ecznej Zawadzkie) oraz
wodoci¹g zak³adowy Walcownia Rur
�Andrzej� w Zawadzkiem.
Czêsto spotykam siê ze stwierdze-
niem �Ale w Strzelcach mamy tward¹
wodê�� Twardo�æ wody jest wyni-
kiem rozpuszczania siê wapnia i ma-
gnezu w wodzie i jest podawana w
ilo�ci wêglanu wapnia na litr ( CaCo

3
/

l ). W/w rozporz¹dzenie podaje war-
to�ci dopuszczalne od 60 do 500
mgCaCO

3
/l. Twardo�æ wody poni¿ej

100 mgCaCO
3
/l mo¿e powodowaæ

korozjê rur wodoci¹gowych oraz nie-
korzystnie wp³ywaæ na gospodarkê
mineraln¹ organizmu. Nie ma zaleca-
nej maksymalnej dawki dopuszczal-

cd. ze str. 1

dok. na str. 8


