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Sprawy

PRAWNA

Nasza redakcja i serwis Specprawnik.pl proponuj¹ Czytelnikom elektronicznych wydañ Rzeczy Krotoszyñskiej dostêp do bezp³atnej informacji prawnej. Dziêki wspólnemu programowi mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ szybk¹ pomoc, któr¹ firmuj¹ renomowani,
zawodowi prawnicy. Odsy³amy
na nasz¹ stronê: rzeczkrotoszynska.pl, a poni¿ej podajemy przyk³ady zadawanych pytañ i odpowiedzi z ostatnich dni.
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Moja mama ma 54 lata i jest po:
usuniêciu lewej nerki, wymianie
dwóch bioder na endoprotezy,
zawale, zakrzepicy podudzia
prawego, zdiagnozowaniu raka
i usuniêciu jajników i przydatków, ma zaæmê. Przyznano jej
lekki stopieñ niepe³nosprawnoci i obni¿on¹ zdolnoæ do wykonywania pracy. Nawet nie
dosta³a karty parkingowej dla
niepe³nosprawnych. Wynika
z tego, ¿e jej stan siê polepsza,
a tak nie jest.
A kto i kiedy wyda³ decyzjê?
W³aciwie od ka¿dej decyzji administracyjnej przys³uguje za¿alenie. W dorêczonej decyzji powinno byæ pouczenie o sposobie i terminie jej zaskar¿enia. Adwokat
Agata Papliñska
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Jaki czas temu pracowa³em
w firmie ochroniarskiej. Do tej
pory nie otrzyma³em umowy
o pracê ani wynagrodzenia. Co
mogê w tej sprawie zrobiæ?
A to zale¿y, czy faktycznie umówi³ siê Pan na umowê o pracê, czy
by³o to zlecenie. Jeli by³a to klasyczna umowa o pracê, nale¿y
z³o¿yæ pozew o ustalenie istnienia
stosunku pracy oraz zap³atê wynagrodzenia i zawiadomienie do
PIP. Jeli by³o to zlecenie  w grê
wchodzi pozew o zap³atê. Adwokat Bernadetta ParusiñskaUlewicz

RZECZ

NO NARESZCIE!!!
Zim¹ rusz¹ poci¹gi
do Wroc³awia

PRAWNA

9 grudnia wchodzi w ¿ycie nowy rozk³ad jazdy poci¹gów. Mieszkañcy powiatu krotoszyñskiego z utêsknieniem czekaj¹ na powrót po³¹czeñ do Wroc³awia. Z rozk³adu opublikowanego przez zarz¹dcê infrastruktury  PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.  wynika, ¿e poci¹gów na tej linii nale¿y siê spodziewaæ od 11 lutego przysz³ego roku.
Zaplanowanych zosta³o 7 par na dobê obs³ugiwanych przez samorz¹dowego przewonika Koleje Dolnol¹skie. Czas przejazdu poci¹gów do stolicy Dolnego l¹ska wahaæ siê bêdzie
od 102 do 107 min. Po³¹czenia wspó³finansowane bêd¹ przez urzêdy marsza³kowskie województwa dolnol¹skiego oraz wielkopolskiego.
Powrót poci¹gów na trasê, po ponad dwuletniej przerwie, mo¿liwy bêdzie dziêki remontowi szlaku kolejowego, który w³anie zmierza ku koñcowi. Prace modernizacyjne za 175
mln z³ prowadzone s¹ na odcinku
Grabowno Wielkie-granica województw oraz Zduny-Krotoszyn.
Remont pierwotnie zakoñczyæ siê
mia³ w listopadzie, jednak z uwagi na
poszerzenie zakresu zadañ  termin
uleg³ zmianie.
Sta³o siê to tak¿e, ze wzglêdu na
dodatkowe rodki, jakie PLK mog³a
na ten cel przeznaczyæ. Prace modernizacyjne mog³y obj¹æ tak¿e odcinek
od granicy województw do Krotoszyna. Wymieniana jest tam nawierzchnia torowa, remontowane s¹ przejazdy kolejowe oraz sieæ trakcyjna.
Poci¹gi osobowe na remontowanym fragmencie linii kolejowej nr
281 bêd¹ mog³y rozwijaæ prêdkoæ
120 km/h, co znacznie pozwoli skróciæ czas przejazdu.
Ostateczny termin ukoñczenia
prac zale¿y m.in. od warunków atmosferycznych, st¹d start po³¹czeñ do
Wroc³awia wci¹¿ pozostaje spraw¹

GRZEGORZ T. NIECIÑSKI

RZECZ

Na stacji w Cieszkowie trwaj¹ ostatnie prace

otwart¹. Mog¹ nast¹piæ dalsze opónienia.
Perspektywa bliskiego powrotu
poci¹gów cieszy mieszkañców naszego regionu. Snuj¹ oni marzenia, ¿e po
remoncie linii przez Krotoszyn znów
bêd¹ jedziæ poci¹gi dalekobie¿ne.
Ale sprawa nie jest jednak taka prosta.
Aby poci¹gi relacji np. WarszawaWroc³aw mog³y przejechaæ przez
miasto, musi byæ zmieniony tzw. plan
transportowy, który opracowuje Ministerstwo Infrastruktury. Dokument ten
okrela, po jakich trasach mog¹ poruszaæ siê poci¹gi dotowane przez ministra i niestety brak w nim kluczowego

odcinka Krotoszyn-Grabowno Wielkie. W ostatnim czasie w³adze samorz¹dowe Krotoszyna przygotowa³y
odpowiednie pisma w tej sprawie,
które zostan¹ przekazane do ministerstwa i do PKP Intercity.
Wnioski zostan¹ wys³ane tak¿e
w imieniu w³adz pow. krotoszyñskiego (oraz wszystkich gmin tworz¹cych
powiat) i pow. milickiego.
Czy uda siê przywróciæ ruch dalekobie¿ny na tej trasie  czas poka¿e.
Z pewnoci¹ sprzyja temu porz¹dnie
wyremontowany fragment linii kolejowej nr 281.
Grzegorz T. nieciñski
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O zmianach w prawie podatkowym.
Spotkanie w urzêdzie skarbowym

ARCHIWUM

Za³o¿y³am alimenty ojcu dziecka, jednak¿e on nie p³aci³. Sprawa trafi³a do komornika, zaleg³e alimenty na dziecko wynosz¹ 1.600 z³. Dowiedzia³am siê,
¿e ojciec dziecka sp³aci³ zad³u¿enie u komornika. Ile czasu komornik ma na to, je¿eli ci¹gn¹³
od d³u¿nika na zap³acenie tych
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12 grudnia o godz. 10.00 w salce
szkoleniowej Urzêdu Skarbowego
w Krotoszynie przy ul. Polnej 32 odbêdzie siê spotkanie informacyjne dla
podatników. Tematem bêd¹ najwa¿niejsze zmiany w prawie podatkowym wprowadzone w bie¿¹cym roku. Dotycz¹ one:
ü mechanizmu podzielonej p³atnoci
ü Rejestru Nale¿noci Publicznoprawnych
ü polityki nale¿ytej starannoci
w podatki VAT.
Spotkanie prowadziæ bêd¹ pracownicy miejscowego urzêdu. Aby
zapewniæ sprawn¹ organizacjê, osoby
zainteresowane szkoleniem proszone
s¹ o potwierdzenie uczestnictwa do
7 grudnia telefonicznie pod nr 62 725
19 02 lub mailowo na adres us.krotoszyn@mf.gov.pl.
(red.)

www.rzeczkrotoszynska.pl

zaleg³oci wierzycielowi?
Komornik ma obowi¹zek w terminie 4 dni przekazaæ uprawnionemu wyegzekwowane nale¿noci, a je¿eli dopuci do opónienia, jest obowi¹zany zap³aciæ
uprawnionemu odsetki ustawowe
za opónienie od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie. Radca prawny Joanna Sawicka
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Wiem, ¿e jest ju¿ du¿o za póno.
Jednak mam iskierkê nadziei,
¿e jeszcze mogê co zrobiæ.
Wpad³am w tzw. spiralê d³ugów bankowych. Od kilku lat
potr¹caj¹ mi z emerytury. Parê
dni temu dowiedzia³am siê, ¿e
d³ug ci¹gle ronie. Podejrzewam, ¿e czêæ tych d³ugów jest
przedawniona. Jak mam dojæ
do zatrzymania tego ³añcuszka?
Nale¿a³oby przeanalizowaæ treæ
umów, z których d³ugi powsta³y.
Byæ mo¿e s¹ w nich postanowienia dotkniête sankcj¹ niewa¿noci
lub bezskutecznoci. W takiej sytuacji istnieje potencjalna mo¿liwoæ wyst¹pienia na drogê s¹dow¹ z ¿¹daniem pozbawienia wykonalnoci tytu³u wykonawczego
(tj. prawomocnego wyroku,
w oparciu o który prowadzona
jest egzekucja komornicza), a dalej umorzenia egzekucji. Radca
prawny Grzegorz Ledwoñ
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Mój s¹siad jest alkoholikiem,
narkomanem itd. Zg³osi³em na
policjê, i¿ posiada du¿e iloci
narkotyków i je przechowuje.
Policja przeszuka³a dom, ale
znalaz³a tylko aparaturê do
bimbru. S¹siad jest znany policji bardzo dobrze, mia³ wiele
spraw za przemoc i alkohol. S¹siad siê dowiedzia³, ¿e to ja donios³em i zg³osi to jako pomówienie. Co mi grozi?
S¹siad teoretycznie móg³by wyst¹piæ z prywatnym aktem oskar¿enia, w wyniku którego najprawdopodobniej otrzyma³by Pan karê
grzywny i obowi¹zek przeproszenia go. Innym przestêpstwem jest
przestêpstwo fa³szywego kierowania oskar¿enia, natomiast, jeli
wyka¿e Pan, ¿e mia³ Pan uzasadnione podejrzenie, ¿e do przestêpstwa dosz³o, to moim zdaniem nie
ma siê Pan czego obawiaæ. Adwokat Agata Papliñska

