6

P O W I A T
Na stan dróg wszyscy narzekaj¹. Latem i zim¹. Jak tu zreszt¹ nie narzekaæ? I do kogo tak naprawdê

S T R Z E L E C K I

ZOZ Strzelce Opolskie oferuje

powinnimy mieæ pretensje? Do zarz¹dców, czy do tych, którzy narzucili taki a nie inny sposób finansowania inwestycji drogowych.
Poni¿ej przedstawiamy stanowisko Zwi¹zku Powiatów Polskich w sprawie postulowanych zmian finansowania dróg nale¿¹cych do powiatów.

W kolejnych numerach publikujemy informacje o specjalistycznych porad-

niach dzia³aj¹cych przy szpitalu powiatowym w Strzelcach Opolskich, a s¹ to
informacje przydatne bo oprócz godzin pracy znajdziecie tu Pañstwo równie¿
wykaz schorzeñ z jakimi mo¿na siê tam zg³aszaæ

Stanowisko Zwi¹zku Powiatów Polskich

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ, tel. 077 461 32 91
czynna w godzinach:

Jak finansowaæ drogi powiatowe
tak¿e mo¿liwoci wiêkszego finanso-

pisów z akcyzy od paliw. Art. 7 ust.1

funkcjonowania transportu drogowe-

wania dróg powiatowych i gminnych

projektu wspomnianej ustawy wska-

go i kolejowego w latach, 1990  2004

oraz rozwi¹zania wp³ywaj¹ce na

zuje, ¿e ród³em finansowania dróg

jak¹ przedstawi³a w listopadzie 2005

wzrost dochodów finansowych jed-

publicznych (nale¿y wiêc s¹dziæ, ¿e

W informacji o wynikach kontroli

roku Najwy¿sza Izba Kontroli czy-

nostek samorz¹dowych, z których

równie¿ dróg powiatowych) s¹ m.in.

tamy: [...] Skontrolowane zarz¹dy

mo¿liwe by³oby uzyskanie dodatko-

rodki okrelone w przepisach o Kra-

dróg powiatowych zrealizowa³y pla-

wych funduszy na drogi.

jowym Funduszu Drogowym, ale w

Redukcja

ny wydatków, rednio w 97,7 %, na-

wypadków

i

ofiar

lad za tym nie idzie zmiana przepi-

miertelnych wg Strategii ogranicza

sów dotycz¹cych tego funduszu, z

nansowania utrzymania, remontów i

siê do finansowania przedsiêwziêæ

którego aktualnie mog¹ byæ finanso-

budowy nowych dróg i obiektów mo-

wy³¹cznie na drogach krajowych i

wane tylko autostrady i drogi krajo-

stowych by³y w 2002 roku 19 krot-

wojewódzkich, podczas gdy wg da-

we. ród³o finansowania tego fundu-

nie wy¿sze od kwoty wydatków W

nych Policji, przesz³o 50 % wypad-

szu stanowi miêdzy innymi op³ata

innym miejscu tego raportu NIK

ków drogowych ma miejsce na dro-

paliwowa tworzona tak¿e przez

zwraca uwagê, ¿e wed³ug standardów

gach powiatowych i gminnych.

u¿ytkowników dróg powiatowych i

tomiast ich potrzeby w zakresie fi-

UE, nak³ady na rozwój infrastruktu-

Mo¿e okazaæ siê, ¿e w nastêp-

gminnych, podczas gdy mo¿liwoæ

ry transportu powinny kszta³towaæ

nych latach przy zdecydowanej po-

jego wykorzystania dotyczy tylko

siê w granicach od 1% do 1,5% PKB,

prawie stanu dróg krajowych i woje-

autostrad i dróg krajowych.

natomiast w Polsce ich faktyczny

wódzkich, mo¿liwoci funkcjonowa-

udzia³ w latach 1990  2004 wynosi³

nia

samochodowego

W celu zmiany niekorzystnej sy-

zaledwie oko³o 0,3%).

skoñcz¹ siê na tym szczeblu, bowiem

tuacji w zakresie funkcjonowania sieci

wci¹¿ pogarszaj¹cy siê stan dróg po-

dróg powiatowych i gminnych oraz

transportu

Raport Najwy¿szej Izby Kontro-

wiatowych nie zapewni sprawnych

zwiêkszenia mo¿liwoci przeznacze-

li potwierdza, ¿e dotychczasowy

po³¹czeñ miêdzy drogami krajowy-

nia przez samorz¹dy wiêkszych

system finansowania budowy, prze-

mi i wojewódzkimi, a powiatowymi

rodków na infrastrukturê drogow¹

budowy, utrzymania, ochrony i za-

i w efekcie ograniczy dostêp do po-

niezbêdne jest:

rz¹dzania drogami powiatowymi jest

szczególnych miejscowoci, obsza-

- zwiêkszenie udzia³u bud¿etów tych

niew³aciwy i powoduje zahamowa-

rów turystycznych czy wa¿nych

samorz¹dów we wp³ywach z po-

nie rozwoju gospodarczego z uwagi

orodków gospodarczych.

szczególnych rodzajów podatków (w
tym tak¿e porednich, np. poprzez

na narastaj¹ce ograniczenia w dostêpnoci komunikacyjnej obszarów, po-

W imieniu mieszkañców samo-

zapewnienie udzia³u w podatku ak-

wodowane dramatycznym pogarsza-

rz¹dowych wspólnot lokalnych ko-

cyzowym od paliw przy na³o¿eniu

niem siê stanu dróg samorz¹dowych,

rzystaj¹cych na co dzieñ z dróg lo-

obowi¹zku przeznaczania tych rod-

w szczególnoci powiatowych.

kalnych, przypominamy rz¹dz¹cym,

ków w ca³oci na drogownictwo),

¿e na ³¹czn¹ d³ugoæ dróg w Polsce

- zmiana przepisów (ustawy) doty-

Zwi¹zek Powiatów Polskich

wynosz¹c¹ 370 tysiêcy kilometrów,

cz¹cych Krajowego Funduszu Dro-

oczekuje wiêc od Parlamentu i Rz¹du

sk³ada siê: 18 tysiêcy kilometrów dróg

gowego w celu umo¿liwienia jego

krajowych, 30 tysiêcy dróg woje-

wykorzystania na finansowanie rów-

zmierzaj¹cych do zmiany tej nieko-

wódzkich i a¿ 313 tysiêcy dróg po-

nie¿ dróg powiatowych i gminnych

rzystnej sytuacji, w koñcowym efek-

wiatowych i gminnych!

(np. na sfinansowanie udzia³u w³a-

podjêcia zdecydowanych dzia³añ

cie pog³êbiaj¹cej dystans w rozwoju

Dopominaj¹c siê o zagwaranto-

snego bud¿etu samorz¹dów lokalnych

gospodarczym pomiêdzy Polsk¹ i

wanie rodków na inwestycje na tych

w zadaniach realizowanych z udzia-

innymi krajami Unii Europejskiej.

drogach, zwracamy jednoczenie

³em rodków pomocowych Unii Eu-

Niestety, wydaje siê, ¿e problematy-

uwagê na potrzebê uruchomienia me-

ropejskiej),

ka ta jest w ogóle niezauwa¿ana przez

chanizmów wspieraj¹cych samorz¹-

-

osoby decyduj¹ce o kszta³cie polity-

dy w przygotowywaniu i realizacji

rialnym rodków na opracowanie do-

ki rozwoju transportu w Polsce na

tych inwestycji.

kumentacji technicznej do projektów

Maj¹c na uwadze aktualne zad³u-

kolejne lata.

zapewnienie samorz¹dom teryto-

inwestycyjnych realizowanych przy

Dowodem chocia¿by zapisy pro-

¿enie samorz¹dów terytorialnych,

udziale rodków unijnych oraz za-

gramów operacyjnych przygotowy-

mo¿liwoci wykorzystania wiêk-

gwarantowanie mo¿liwoci uzyska-

wanych w ramach Narodowego Pla-

szych funduszy unijnych na dofinan-

nia zaliczek na poczet przeprowa-

nu Rozwoju na lata 2007  2013. Brak

sowanie inwestycji na drogach powia-

dzenia

jest w nich jakiejkolwiek wzmianki o

towych

siê

- zmniejszenie wysokoci podatku

roli dróg powiatowych i gminnych

zmniejszaæ wobec braku ograniczo-

VAT przy zadaniach drogowych (tj.

oraz jakichkolwiek propozycji ich

nych dochodów w³asnych, a poziom

powróciæ do poprzedniej jego wyso-

czy

gminnych

bêd¹

tego

typu

modernizacji czy te¿ rozbudowy.

zad³u¿enia ograniczy mo¿liwoæ za-

koci, co pozwoli³oby samorz¹dom

Tak¿e wobec zmiany koncepcji stra-

ci¹gania nowych kredytów, w tym na

na realizacjê wiêkszej liczby zadañ

sfinansowanie udzia³ów w³asnych w

inwestycyjnych),

cego o kierunkach wykorzystywania

zadaniach, które mog³yby byæ reali-

-

funduszy strukturalnych w kolejnym

zowane przy udziale rodków pomo-

dzia³u czêci równowa¿¹cej subwen-

okresie planowania, w przygotowy-

cowych. Mo¿liwoci te mog¹ jesz-

cji ogólnej dla powiatów, która zgod-

wanych Narodowych Strategicznych

cze bardziej zostaæ ograniczone, je-

nie z art. 23 ust. 3. ustawy z dnia 13

Ramach Odniesienia, nie zauwa¿a siê

¿eli podatek VAT nie bêdzie kosztem

listopada 2003 roku o dochodach jed-

potrzeby wsparcia infrastruktury

kwalifikowanym, co spowoduje, ¿e

nostek samorz¹du terytorialnego

drogowej zarz¹dzanej przez powia-

obci¹¿enie z tego tytu³u spadnie na

(Dz. U. Nr 203, poz. 1966), uwzglêd-

ty i gminy.

beneficjentów (w tym tak¿e na sa-

nia tylko zró¿nicowan¹ sieæ dróg po-

morz¹dy terytorialne).

wiatowych. Konieczne jest równie¿

Strategia

zweryfikowanie kryteriów po-

uwzglêdnienie liczby mostów na dro-

Rozwoju

roda od 9.00 do 10.30
pi¹tek od 9.30 do 11.00

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

-

Niedro¿noæ i zwê¿enie têtnic przedmózgowych nie powoduj¹ce zawa³u

-

Mia¿d¿yca

mózgu

-

Têtniak i têtniak rozwarstwiaj¹cy têtnicy g³ównej

-

Têtniak innych têtnic

-

Inne choroby naczyñ obwodowych

-

Zator i zakrzep têtniczy

-

Inne zaburzenia czynnoci têtnic i têtniczek

-

Zaburzenia czynnoci têtnic, têtniczek i naczyñ w³osowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

-

Zapalenie ¿y³ i zakrzepowe zapalenie ¿y³

-

Inne zatory i zakrzepy ¿ylne

-

¯ylaki koñczyn dolnych

-

Inne zaburzenia ¿y³

PORADNIA KARDIOLOGICZNA, tel. 077 461 32 91
czynna w godzinach:
poniedzia³ek od 18.00 do 20.00
czwartek od 8.00 do 15.00

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

-

Samoistne (pierwotne nadcinienie)

-

Choroba nadcinieniowa z zajêciem serca

-

Choroba reumatyczna zastawki dwudzielnej

-

Choroba reumatyczna zastawki têtnicy g³ównej

-

Choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej

-

Dusznica bolesna

-

Ostry zawa³ serca

-

Przewlek³a choroba niedokrwienna serca

-

Niereumatologiczne zaburzenia czynnoci zastawki dwudzielnej

-

Niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki têtnicy g³ównej

-

Niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej

-

Zaburzenia funkcji zastawki pnia g³ównego

-

Kardiomiopatie

-

Blok przedsionkowo  komorowy

-

Inne zaburzenia przewodnictwa

-

Czêstoskurcz napadowy

-

Migotanie i trzepotanie przedsionków

-

Inne zaburzenia rytmu serca

-

Niewydolnoæ serca (wystêpuj¹ca wtórnie do I11, I25, I42, I05, I06)

-

Inne zaburzenia funkcji serca

-

Ostre zapalenie miênia sercowego

-

Zapalenie miênia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indzie

PORADNIA UROLOGICZNA, tel. 077 461 32 91
czynna w godzinach:
wtorek od 14.00 do 15.30

inwestycji,

tegicznego dokumentu przes¹dzaj¹-

Równie¿

wtorek od 9.30 do 11.00

czwartek od 14.00 do 15.30

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

-

Kamica nerki i moczowodu

-

Kamica dolnych dróg moczowych

-

Kolka nerkowa nieokrelona

-

Zapalenie pêcherza moczowego

-

Inne zaburzenia pêcherza moczowego

-

Rozrost gruczo³u krokowego

-

Choroby zapalne gruczo³y krokowego

-

Wodniak j¹dra i powrózka nasiennego

-

Zapalenie j¹dra i zapalenie naj¹drza

-

Nadmiar napletka, stulejka, i za³upek

-

Choroby zapalne mêskich narz¹dów p³ciowych

-

Inne zaburzenia mêskich narz¹dów p³ciowych

-

Nowotwór z³oliwy pr¹cia

Transportu na lata 2007 - 2013 za-

Aktualnie trwaj¹ w Sejmie prace

gach powiatowych oraz dofinanso-

k³adaj¹c do 2013 wzrost liczby sa-

nad rz¹dowym projektem ustawy o

wanie samorz¹dów, które s¹ w³aci-

mochodów o 28 - 39 %, przewozów

finansowaniu infrastruktury trans-

cielami przepraw promowych, pono-

³adunków transportem samochodo-

portu l¹dowego. Niestety, nie prze-

sz¹c z tego tytu³u znaczne koszty

wym o 19 - 35 %, pomija ca³kowicie

widuje siê w nim mo¿liwoci uzyski-

nie rekompensowane w jakikolwiek

sprawê rozwoju dróg na szczeblu

wania przez samorz¹dy powiatowe

sposób.

-

Nowotwór z³oliwy pêcherza moczowego

powiatowym i gminnym, jak gdyby

rodków na finansowanie infrastruk-

Prezes Zarz¹du

-

Nowotwór z³oliwy innych i nieokrelonych narz¹dów p³ciowych

skutek tego wzrostu mia³ nie przeno-

tury drogowej, zarówno z Krajowe-

Zwi¹zku Powiatów Polskich

-

Objawy chorobowe dotycz¹ce uk³adu moczowego

siæ siê na te drogi. Pominiêto w niej

go Funduszu Drogowego jak i z od-

Ludwik Wêgrzyn

-

Cia³o obce w uk³adzie moczo-p³ciowym

-

Nowotwór z³oliwy gruczo³u krokowego

-

Nowotwór z³oliwy j¹dra

-

Nowotwór z³oliwy i innych i nieokrelonych narz¹dów p³ciowych

-

Nowotwór z³oliwy nerki za wyj¹tkiem miedniczki nerkowej

-

Nowotwór z³oliwy moczowodu

