
Z okazji Dnia Kobiet
sk³adamy wszystkim Paniom

bukiet najpiêkniejszych ¿yczeñ,
aby ka¿dy dzieñ by³ pe³en
s³onecznych u�miechów,
rado�ci oraz sukcesów.

- mówi starosta Józef Swaczyna,
do którego zwróci³am siê o wyja�nie-
nie sprawy po prasowych publika-
cjach na temat zmniejszenia w tym
roku stawek ¿ywieniowych w DPS
w Strzelcach Opolskich.
- Oszczêdzaæ mo¿na wszêdzie, ale
nie na �rodkach przeznaczonych dla
ludzi starszych i czêsto schorowa-
nych. Co roku du¿e nak³ady prze-
znaczamy na podwy¿szenie standar-
du warunków pobytu mieszkañców
w naszych placówkach opiekuñ-
czych � wydali�my na ten cel w roku

Nie oszczêdzamy
na starszych!

2008 nieco ponad 2 mn z³otych i 550
tysiêcy na remont dachu w Szymi-
szowie. W roku 2009 poziom �rod-
ków na tzw. standaryzacjê bêdzie
trochê wy¿szy � ponad 2,2 mln z³.
Chcemy, by nasze DPS-y traktowa-
ne by³y przez ich mieszkañców jak
prawdziwy dom. A w domu te¿ zda-
rzaj¹ siê sytuacje, ¿e trzeba zaciskaæ
pasa, ale � na Boga � nie na wy¿y-
wieniu! - irytuje siê starosta.
- Faktem jest, ¿e Dom Pomocy
Spo³ecznej otrzyma³ na rok 2009
mniej �rodków � o ok. 200 tysiêcy,

Nowe pracownie
z unijnej kasy

2 lutego w urzêdzie marsza³kow-
skim przedstawiciele samorz¹du wo-
jewództwa opolskiego, Opolskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej i

Na cysterskim szlaku

gminy Jemielnica podpisali porozu-
mienie w sprawie przyst¹pienia re-
gionu do projektu �Po³udniowo-Za-
chodni Szlak Cysterski�.

Bêdzie basen w Strzelcach

Burmistrz Tadeusz Goc oraz Skarbnik Gminy Urszula Killman podpisali, w
imieniu Gminy Strzelce Opolskie, umowê o dofinansowanie projektu pn. �Bu-
dowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich - etap I�

Pod koniec lutego (26.02.br.) w
Villi Academica w Opolu odby³o siê
uroczyste podpisanie umów z przed-
stawicielami tych samorz¹dów gmin-
nych i powiatowych, które otrzyma-
³y dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego.

W�ród 12 beneficjentów, z któ-
rymi marsza³ek Józef Sebesta podpi-
sa³ w imieniu Zarz¹du Województwa
umowy, byli reprezentanci Powiatu
Strzeleckiego: skarbnik Jolanta Dro-
chomirecka i wicestarosta Waldemar
Gaida. Powiat dosta³ niema³e dofinan-
sowanie: 2 miliony z³otych.

Wiêcej czytaj na str. 4

Kanalizacja w Kolonowskiem
� do wrze�nia 2010

To ambitny plan w³adz gminy

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego w
dniu 15 stycznia 2009 roku na ³amach
dziennika �NTO� og³osi³ otwarty
konkurs ofert na realizacjê zadañ pu-
blicznych przez organizacje poza-
rz¹dowe, na dofinansowanie których
zaplanowano i zabezpieczono w bu-
d¿ecie Powiatu Strzeleckiego 57.600
z³

W odpowiedzi na og³oszenie do
dnia 17 lutego do godz. 15:30 wp³y-
nê³o na og³oszenie wp³ynê³o 19 ofert,
o 4 mniej w stosunku do roku ubie-
g³ego.

W etapie oceny formalnej komi-
sja ds. analizy ofert konkursowych
odrzuci³a 7 ofert z uwagi na niedo-
pe³nienie wymogów formalnych �
przyk³adowo wy¿sza ni¿ og³oszona
kwota dotacji, brak zagwarantowa-
nego 5% finansowego wk³adu w³a-
snego w stosunku do oczekiwanej
dotacji, podany z³y okres realizacji
zadania od stycznia br. a dotowane
mog¹ byæ wy³¹cznie zadania zaczy-
naj¹ce siê nie wcze�niej ni¿ 1 marca
br., brak co najmniej dwóch kluczo-
wych za³¹czników np. odpisu z Kra-
jowego Rejestru S¹dowego, na pod-
stawie którego stwierdza siê prawi-
d³owo�æ wymienionych w ofercie
osób uprawnionych i sprawozdania
finansowego lub/i merytorycznego,
brak umów lub o�wiadczeñ partnera
w przypadku wskazania w pkt. V.1
oferty partnera.

12 ofert przesz³o pozytywnie
etap oceny formalnej i zakwalifiko-
wa³o siê do drugiego etapu � do oce-
ny merytorycznej.

W przypadku 10 ofert przedsta-
wiciele organizacji pozarz¹dowych
zostali wezwani o uzupe³nienie: g³ów-
nie dotyczy³o to uzupe³nienia spra-
wozdania finansowego o informacje
dodatkowe, zgodnie z Rozporz¹dze-
niem Ministra Finansów z dnia 15
listopada 2001 r., w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowo�ci dla nie-
których jednostek niebêd¹cych spó³-
kami handlowymi i nieprowadz¹cych
dzia³alno�ci gospodarczych (Dz. U.
Nr 137 z 2001 r. poz. 1539 z pó�n.
zm.)   (§  3 ust. 2).

Szczegó³owe wyniki
konkursu na str. 6

Ile? Komu?

Konkurs dla ngo
rozstrzygniêty

Starosta
Powiatu Strzeleckiego

Józef Swaczyna

Wicestarosta
Powiatu Strzeleckiego

Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Henryk Bartoszek
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Przeczytaj:
* Sesja Rady Powiatu
* �Pamas� w�ród

najlepszych

* �l¹sk bliski czy daleki?
* Miniinformator II

dla niepe³nosprawnych

* Oferty pracy

oraz ca³a mêska czê�æ kadry Strzeleckiego Starostwa


