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Op³ata za wydanie karty pojaz-
du pobierana jest przez organ reje-
struj¹cy, w przypadku naszego po-
wiatu przez Starostê Strzeleckiego,
zgodnie z § 1 Rozporz¹dzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 28 lipca
2003 r. w sprawie wysoko�ci op³at
za kartê pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz.
1310) � �za wydanie karty pojazdu
przy pierwszej rejestracji pojazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
organ rejestruj¹cy pobiera op³atê
w wysoko�ci 500 z³�. Starosta zatem
wykonuje przepisy rozporz¹dzenia
dokonuj¹c czynno�ci polegaj¹cej na
pobraniu w³a�ciwej op³aty.

Maj¹c na wzglêdzie uwagi oby-
wateli dotycz¹ce ewentualnej kolizji
powo³anego Rozporz¹dzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 28 lipca
2003 r. z tzw. prawem wspólnoto-
wym b¹d� te¿ jego kolizji z Konsty-
tucj¹ Rzeczpospolitej Polskiej � za-
gadnienie to mo¿e byæ rozstrzygniê-
te tylko i wy³¹cznie przez wskazane
do tego organy konstytucyjne. Nato-
miast do czasu b¹d� uchylenia obo-
wi¹zuj¹cego w tym zakresie prawa,
b¹d� jego rewizji, Starosta Strzelecki
jest prawem zobowi¹zany do pobie-
rania przedmiotowej op³aty, a jedno-
cze�nie nie posiada jakichkolwiek
prawnych mo¿liwo�ci jej zwrotu
b¹d� zwolnienia obywatela z obo-
wi¹zku jej uiszczenia ani te¿ do swo-
bodnego okre�lenia jej wysoko�ci.

Reasumuj¹c pragniemy zwróciæ

Op³ata za kartê pojazdu !!!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami mieszkañców naszego powiatu do-
tycz¹cymi wysoko�ci op³aty za wydanie �Karty Pojazdu�, a tak¿e z
nap³ywaj¹cymi wnioskami o zwrot, zdaniem wnioskodawców, zawy¿o-
nej op³aty za wydanie tej¿e karty, które s¹ skutkiem porady opubliko-
wanej w czasopi�mie �Auto �wiat�, Starostwo Powiatowe wyja�nia jak
ni¿ej.

uwagê wszystkim którzy dokonali
ju¿ op³aty za wydanie karty pojaz-
du, oraz tym którzy bêd¹ rejestro-
wali samochód i takiej op³aty bêd¹
musieli dokonaæ, ¿e Starosta Strze-
lecki nie mo¿e zwróciæ ani zmieniæ
wysoko�ci przedmiotowej op³aty.
Zmiany w obowi¹zuj¹cych przepi-
sach mog¹ dokonaæ tylko i wy³¹cz-
nie organy ustawodawcze RP.
Na koniec chcemy zwróciæ jeszcze
uwagê, ¿e w swoim artykule nt. op³a-
ty za kartê pojazdu �Auto �wiat�
pisze:

�Sprawa ta sta³a siê ju¿ obiektem
zainteresowania Rzecznika Praw
Obywatelskich, który skierowa³ spra-
wê do Trybuna³u Konstytucyjnego.
(...) gdy wyrok Trybuna³u ju¿ zapad-
nie, byæ mo¿e pozwoli wszystkim,
którzy kiedykolwiek zap³acili zawy-
¿on¹ op³atê, skutecznie dochodziæ
zwrotu pieniêdzy. Rzecznik uwa¿a,
¿e po pierwsze rozporz¹dzenie mi-
nistra infrastruktury jest niezgodne z
niektórymi zapisami ustawy Prawo
o ruchu drogowym (tzn., ¿e op³ata
za kartê pojazdu jest wy¿sza ni¿
koszty ponoszone w zwi¹zku z dru-
kiem i dystrybucj¹ tych dokumentów,
a minister mia³ prawo wyznaczyæ
tylko op³atê adekwatn¹ do tych kosz-
tów, nie wy¿sz¹), po drugie, ¿e roz-
porz¹dzenie narusza postanowienia
Konstytucji RP, która mówi, ¿e po-
datki mo¿na nak³adaæ tylko ustaw¹.�

Oprac. KT

Z okazji

D N I A     P R A C O W N I K A

S O C J A L N E G O

ustanowionego jako uhonorowanie

pracy tych, którzy pomagaj¹

w rozwi¹zywaniu najtrudniejszych

problemów ludzkich

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

sk³ada

wszystkim pracownikom

pomocy spo³ecznej

Powiatu Strzeleckiego

serdeczne ¿yczenia

nies³abn¹cej wra¿liwo�ci

na problemy ludzi,

pogody ducha,

rado�ci z wykonywanej pracy,

zrealizowania zawodowych aspiracji

oraz urzeczywistnienia

swoich marzeñ.

Ty te¿ mo¿esz skorzystaæ ze sty-
pendium wspó³finansowanego ze
�rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w roku szkolnym/
akademickim 2005/2006!
Je¿eli:
- jeste� uczniem szko³y ponad-

gimnazjalnej koñcz¹cej siê
matur¹,

- posiadasz sta³e zameldowanie na
wsi, w mie�cie do 5 tysiêcy miesz-
kañców lub w mie�cie od 5 do 20
tysiêcy mieszkañców, w którym
nie ma szko³y ponadgimnazjalnej
koñcz¹cej siê matur¹,

- pochodzisz z niezamo¿nej rodzi-
ny o dochodzie w przeliczeniu
na 1 osobê nie przekraczaj¹cym
kwoty 504,00 z³ netto (lub
583,00 z³ netto � gdy jeste� osob¹
niepe³nosprawn¹),

- studiujesz w trybie dziennym,
wieczorowym, zaocznym lub
eksternistycznym,

- posiadasz sta³e zameldowanie na
terenie powiatu strzeleckiego,

- pochodzisz z niezamo¿nej rodzi-
ny o dochodzie w przeliczeniu
na 1 osobê nie  przekraczaj¹cym
kwoty 504,00 z³ netto (lub
583,00 z³ netto � gdy jeste� osob¹
niepe³nosprawn¹

Jeszcze do 21 listopada 2005 r. mo-
¿esz z³o¿yæ wniosek o przyznanie
stypendium unijnego.
* Uczniowie wszelkie formalno�ci
z tym zwi¹zane za³atwi¹ w swojej
szkole,
* Studenci � w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich

Ju¿ tylko kilka
dni na z³o¿enie

wniosku!

Musisz zd¹¿yæ do 21 listopada

Rocznica Odzy-
skania Niepodle-
g³o�ci przez Pol-
skie, tradycyjnie
ju¿ obchodzona
by³a bardzo uro-
czy�cie w Strzel-
cach Opolskich.
11 listopada uli-
cami miasta prze-
szed³ pochód, a
pod pomnikiem
�l¹skiej Piety
jego uczestnicy
z³o¿yli kwiaty. Wieñce sk³adaj¹ starosta Józef Swaczyna

i wicestarosta Waldemar Gaida

�wiêto 11 Listopada

Byli�my bardzo zbulwersowani
zamachami terrorystycznymi w No-
wym Jorku, Barcelonie i Londynie.
Grozê wprowadzi³y fa³szywe alar-
my i atrapy ³adunków wybuchowych
pozostawione w najbardziej uczêsz-
czanych miejscach stolicy.

Niestety fa³szywe alarmy o pod-
³o¿eniu �bomby� prze¿yli�my tak¿e
ju¿ w Strzelcach Opolskich, i to nie-
jeden raz. Czy za ka¿dym razem trze-
ba takie zg³oszenie traktowaæ powa¿-
nie? Czy dzi� w ogóle mo¿na mówiæ
w naszym powiecie o zagro¿eniu ter-
roryzmem? Jak siê zachowaæ, kiedy
kto� z nas zobaczy pozostawiony
pakunek czy reklamówkê? Trzeba do
niej zagl¹dn¹æ, by przekonaæ siê, co
w niej jest, czy raczej siê do niej nie
zbli¿aæ?

By lepiej przygotowaæ lokalne
spo³eczeñstwo na stosown¹ reakcjê
w takich okoliczno�ciach, strzelecka
policja prowadzi szereg dzia³añ i
przedsiêwziêæ.

Ka¿de zg³oszenie traktowane
by³o i jest przez nas bardzo powa¿-
nie. W wielu przypadkach wi¹za³y
siê one z ewakuacj¹ ludzi. Tak by³o
wówczas, gdy informowano nas o
pod³o¿eniu bomby w szpitalu (dwu-
krotnie) i w s¹dzie (równie¿ dwa
razy). Podobnie zdarzy³o siê w gim-
nazjum � raz w ubieg³ym roku, a dwa
razy na etapie budowy, gdy wykry-
to niewybuchy.

Je�li chodzi o szpital, kiedy do
akcji wykorzystano równie¿ �mig³o-
wiec � niestety dzia³ania ewakuacyj-
ne wi¹za³y siê z nara¿eniem ¿ycia i
zdrowia pacjentów. Podobnie by³o w
trakcie ewakuacji s¹du przed dwoma
laty, kiedy trzeba by³o z jego gmachu
ewakuowaæ niepe³nosprawn¹ osobê.
Temu  warto siê bli¿ej przyjrzeæ, bo
rzadko siê zdarza taki splot przypad-
ków, jak wówczas.
Otrzymali�my telefoniczne zg³osze-
nie o pod³o¿eniu bomby w rejonie
strzeleckiego s¹du. Potem, po bada-
niu billingów telefonicznych, okaza-

Czy mamy siê baæ?
³o siê, ¿e uczyni³a to za namow¹ ro-
dziny osoba nieletnia. Przyczyna
by³a prosta: rodzina nie chcia³a do-
pu�ciæ do zwi¹zanej z ni¹, a wyzna-
czonej na ten dzieñ rozprawy. Nie-
mniej � tego dowiedzielismy sie pó�-
niej. Natychmiast jednak trzeba by³o
przeprowadziæ rozpoznanie piro-
techniczne. W jego trakcie pod du-
¿ym metalowym �mietnikiem usytu-
owanym na zapleczu s¹du zauwa¿o-
no karton o wymiarach 30x40cm, z
którego wystawa³y kable elektrycz-
ne. W �rodku znajdowa³ siê budzik.
A wiêc sceneria jak z filmów. To au-
tomatycznie wzbudzi³o nasze podej-
rzenia, bo nie do�æ, ¿e �rekwizyty�
takie, jak w krymina³ach, to jeszcze
umiejscowienie paczki � pod metalo-
wym �mietnikiem, sugerowa³o, ¿e
komu� zale¿a³o na zapewnieniu du-
¿ej si³y ra¿enia ³adunku wybuchowe-
go. W tych okoliczno�ciach  ewaku-
owano wszystkich znajduj¹cych siê
w gmachu, tak¿e rodzinê która wte-
dy jeszcze mieszka³a na parterze s¹-
dowego budynku. Pirotechnicy zba-
dali karton i jego zawarto�æ i... oka-
za³o siê, ¿e to pozosta³o�ci po po-
rz¹dkach domowych w³a�nie u tej
rodziny!

Fa³szywe alarmy - chuligañskie
zachowania daleko siê maj¹ od terro-
ryzmu, jednak¿e nara¿aj¹ na niebez-
pieczeñstwo ludzi.

Prawid³owe zachowanie siê osób
przyjmuj¹cych zg³oszenia o pod³o-
¿eniu ³adunku wybuchowego oraz
dzia³anie zgodnie z procedur¹ w pó�-
niejszym etapie w znacznym stop-
niu przyczyniaj¹ siê do wykrycia
sprawcy przestêpstwa. Od stosow-
nego zachowania nie tylko w takich
sytuacjach, ale te¿ w przypadku zna-
lezienia podejrzanie wygl¹daj¹cego
pakunku na dworcach i w miejscach
publicznych zale¿y nasze bezpie-
czeñstwo i innych.

Zupe³nie niedawno, bo we wrze-
�niu br. otrzymali�my zg³oszenia o
pozostawionej paczce na strzeleckim

dworcu PKP.  Jej w³a�ciciel nie-
zw³ocznie siê odnalaz³ po wdro¿eniu
policyjnej procedury dzia³ania w ta-
kich okoliczno�ciach. Niezwyk³¹ czuj-
no�ci¹ wykaza³ siê obywatel, który
w pa�dzierniku  br. znalaz³ w pobli-
¿u drogi reklamówkê z granatem mo�-
dzierzowym (prawdopodobnie prze-
trzymywanym �na pami¹tkê�), gra-
nat po interwencji policji, zabezpie-
czyli saperzy z J.W. w Brzegu.

Trze�wo�æ dzia³ania w takich sy-
tuacjach i powiadamianie policji nie
jest dzia³aniem na wyrost, a przy-
padku wyst¹pienia prawdziwego za-
gro¿enia, ustrze¿e nas od niebezpie-
czeñstwa.

Informacji o zagro¿eniu nie wol-
no bagatelizowaæ ani lekcewa¿yæ.

Dla przypomnienia:
Je�li zauwa¿y³e� przedmiot nie-

wiadomego pochodzenia i podejrze-
wasz, ¿e mo¿e on stanowiæ zagro¿e-
nie dla ludzi, zg³o� ten fakt s³u¿bom
odpowiedzialnym za bezpieczeñ-
stwo:
- w autobuie � kierowcy, w skle-
pie � jego obs³udze itp.
- administratorowi obiektu
� Policji � tel. 997  lub 112, Stra¿y
Miejskiej, Stra¿y Po¿arnej � tel. 998

PODEJRZANYCH
PZREDMIOTÓW NIE MO¯NA

DOTYKAÆ!
Zapamiêtaj:
� je�li widzisz �bombê� - ona wi-
dzi Ciebie, a to oznacza, ¿e jestes w
polu ra¿enia
� wybuch jest sytuacj¹ nag³¹ i nie-
odwracaln¹, mo¿e te¿ skutkowaæ ska-
¿eniem biologicznym lub chemicz-
nym

Ciekawo�æ mo¿e byæ niebez-
pieczna. Nie zagl¹daj! Nie dotykaj!

Podczas dzia³añ zwi¹zanych z
neutralizacj¹ �bomby�, stosuj siê do
poleceñ Policji � nie utrudniaj akcji
ratowniczej.

ndkm Krzysztof Jêdryszczak


