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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

MINI  INFORMATOR dla osób
niepe³nosprawnych z powiatu strzeleckiego � czê�æ II

Dofinansowanie ze �rodków
PFRON zaopatrzenia w sprzêt reha-
bilitacyjny, przedmioty ortopedycz-
ne i �rodki pomocnicze przyznawane
osobom niepe³nosprawnym na pod-
stawie odrêbnych przepisów.
a) dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzêt rehabilitacyjny,

O dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzêt rehabilitacyjny mog¹ ubiegaæ
siê osoby niepe³nosprawne, tylko w
sytuacji, gdy jest to uzasadnione po-
trzebami wynikaj¹cymi z ich niepe³-
nosprawno�ci i potwierdzone za-
�wiadczeniem lekarza specjalisty, oraz
gdy:
a) przeciêtny miesiêczny dochód, w
rozumieniu przepisów o �wiadcze-
niach rodzinnych, podzielony przez
liczbê osób we wspólnym gospodar-
stwie domowym, obliczony za kwar-
ta³ poprzedzaj¹cy miesi¹c z³o¿enia
wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciêtnego wynagrodzenia
na osobê we wspólnym gospodarstwie
domowym ,
- 65% przeciêtnego wynagrodzenia
w przypadku osoby samotnej,
b) zachodzi potrzeba prowadzenia
rehabilitacji w warunkach domowych
przy u¿yciu tego sprzêtu.
Dofinansowanie nie obejmuje
kosztów realizacji zadania ponie-
sionych przez wnioskodawcê przed
zawarciem umowy o dofinansowa-
nie ze �rodków PFRON. Zakup
sprzêtu rehabilitacyjnego mo¿e byæ
finansowany dopiero po z³o¿eniu
wniosku i podpisaniu umowy.

Wymagane za³¹czniki do wniosku:
-  kopia orzeczenia o stopniu niepe³-
nosprawno�ci lub kopia orzeczenia
równowa¿nego lub kopia orzeczenia
o niepe³nosprawno�ci,

- o�wiadczenie o dochodach wnio-
skodawcy i osób zamieszka³ych
wspólnie z wnioskodawc¹ (w czê�ci
wniosku),
- dane dotycz¹ce przedstawiciela
ustawowego, opiekuna prawnego lub
pe³nomocnika (w czê�ci wniosku),
- aktualne za�wiadczenie lekarza
specjalisty potwierdzaj¹ce potrzebê
zakupu konkretnego rodzaju sprzêtu
rehabilitacyjnego. W uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne jest za-
�wiadczenie lekarza rodzinnego,
- kosztorys sprzêtu rehabilitacyjne-
go,
- w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub opie-
kuna prawnego do wniosku nale¿y
do³¹czyæ odpowiednio kopiê pe³no-
mocnictwa lub postanowienia s¹du o
ustaleniu opiekuna prawnego,
- inne dokumenty maj¹ce wp³yw na
wniosek i �wiadcz¹ce na korzy�æ
wnioskodawcy.
Wysoko�æ dofinansowania sprzêtu re-
habilitacyjnego wynosi do 60 % kosz-
tów tego sprzêtu, nie wiêcej ni¿ do
piêciokrotnego przeciêtnego wynagro-
dzenia.
Warunkiem przyznania dofinansowa-
nia jest posiadanie przez wnioskodaw-
cê udzia³u w³asnego w kwocie nie ni¿-
szej ni¿ 40% kosztów realizowanego
zadania.
b) dofinansowanie zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i �rodki
pomocnicze,

Przedmioty ortopedyczne, to
inaczej przyrz¹dy ortopedyczne nie-
zbêdne osobie niepe³nosprawnej w
przypadku trwa³ego inwalidztwa lub
w okresie choroby do usprawniania
leczniczego (s¹ nimi np.: protezy, kule,
wózki inwalidzkie itp.).

�rodki pomocnicze to takie �rod-
ki, które u³atwiaj¹ funkcjonowanie
osoby niepe³nosprawnej w ¿yciu co-
dziennym (s¹ nimi np.: aparaty s³u-
chowe, cewniki, worki, pieluchomajt-
ki itp.).

O dofinansowanie ze �rodków
Funduszu mog¹ ubiegaæ siê osoby nie-
pe³nosprawne (posiadaj¹ce orzecze-
nie o niepe³nosprawno�ci) stosownie
do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³no-
sprawno�ci, je¿eli ich dochód nie prze-
kracza odpowiednio kwot:
a) przeciêtny miesiêczny dochód, w
rozumieniu przepisów o �wiadcze-
niach rodzinnych, podzielony przez
liczbê osób we wspólnym gospodar-
stwie domowym, obliczony za kwar-
ta³ poprzedzaj¹cy miesi¹c z³o¿enia
wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciêtnego wynagrodzenia
na osobê we wspólnym gospodar-
stwie domowym ,
- 65% przeciêtnego wynagrodzenia
w przypadku osoby samotnej.

Wymagane za³¹czniki do wniosku to:
-  kopia orzeczenia o stopniu niepe³-
nosprawno�ci lub kopia orzeczenia
równowa¿nego lub kopia orzeczenia
o niepe³nosprawno�ci,
- faktura okre�laj¹ca kwotê op³a-
can¹ przez NFZ w ramach ubezpie-
czenia zdrowotnego oraz kwotê
udzia³u w³asnego lub inny dokument
potwierdzaj¹cy zakup,
- kopia zrealizowanego zlecenia z
potwierdzon¹ za zgodno�æ przez
�wiadczeniodawcê realizuj¹cego zle-
cenie,
- dane dotycz¹ce przedstawiciela
ustawowego, opiekuna prawnego lub
pe³nomocnika,

- w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub opie-
kuna prawnego do wniosku nale¿y
do³¹czyæ odpowiednio kopiê pe³no-
mocnika lub postanowienia s¹du o
ustanowieniu opiekuna prawnego,
-     inne dokumenty maj¹ce wp³yw na
wniosek i �wiadcz¹ce na korzy�æ
wnioskodawcy.

Wysoko�æ dofinansowania � do
150% sumy kwoty limitu NFZ oraz
wymaganego udzia³u w³asnego, je¿eli
cena zakupu jest wy¿sza ni¿ ustalo-
ny limit. Obowi¹zkowy w tym przy-
padku jest udzia³ w kosztach zakupu
przedmiotów ortopedycznych i �rod-
ków pomocniczych Narodowego
Funduszu Zdrowia.

UWAGA!
Szczegó³owych informacji

na temat w/w zadañ udzielaj¹
pracownicy PCPR

w Strzelcach Op. w pokoju nr 7,
pod nr telefonu

(077) 461 33 81 wew. 34 i 37.

Druki wniosków o dofinansowa-
nie mo¿na pobieraæ w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Strzelcach Opolskich przy ul.
B. Chrobrego 5, w godzinach urzêdo-
wania: w poniedzia³ki 8:00-16:00, od
wtorku do pi¹tku 7:30-15:30 oraz na
stronie internetowej www.bip.po-
wiatstrzelecki.pl

�cie¿ka dostêpu: -> Jednostki
Organizacyjne-> Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie-> nale¿y wybraæ
w³a�ciwy wniosek z po�ród dostêp-
nych w �Druki wniosków, które mo¿-
na sk³adaæ w Dziale Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym�.

Szanowni Rodzice!
Publiczne przedszkola Gminy Strzel-
ce Opolskie dokonuj¹ zapisów dzieci
do przedszkoli na przysz³y rok szkol-
ny.
1) Druki kart zg³oszeñ dziecka do
przedszkola s¹ do pobrania w danej
placówce przedszkolnej.
2) Podanie o przyjêcie dziecka nale-
¿y zg³aszaæ tylko do jednego przed-
szkola.
3) Termin sk³adania dok³adnie wy-
pe³nionych kart up³ywa z dniem 31
marca 2009 roku.
4) Do przedszkola w pierwszej ko-
lejno�ci przyjmowane bêd¹ dzieci:
* W wieku 6 lat, odbywaj¹ce rocz-
ne przygotowanie przedszkolne w
placówkach przedszkolnych,
* w wieku 5 lat, maj¹ce prawo do
wychowania przedszkolnego,
* matek lub ojców samotnie wycho-
wuj¹cych dzieci,
* matek lub ojców, wobec których
orzeczono znaczny lub umiarkowa-
ny stopieñ niepe³nosprawno�ci b¹d�
ca³kowit¹ niezdolno�æ do pracy oraz
niezdolno�æ do samodzielnej egzy-
stencji, na podstawie odrêbnych prze-
pisów,

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA ROK SZKOLNY 2009/2010

* umieszczone w rodzinach zastêp-
czych, zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej Sportu
z dnia 20 lutego 2004r. (Dz. U. z
2004r. Nr 26, poz. 232).
* które dotychczas uczêszcza³y do
danego przedszkola publicznego na
terenie gminy.

W roku szkolnym 2009/2010 wa-
runkiem przyjêcia dziecka, które mia-
³oby uczêszczaæ do przedszkola na
terenie gminy Strzelce Opolskie po raz
pierwszy, jest zamieszkiwanie
tego dziecka na terenie Gminy.
5) W przypadku zg³oszenia wiêkszej
liczby dzieci ni¿ przewiduje to pro-
jekt organizacyjny przedszkola, o
przyjêciu dzieci decydowaæ bêdzie,
powo³ana przez dyrektora przedszko-
la Komisja Kwalifikacyjna.
6) W sk³ad Komisji wchodz¹:
· dyrektor przedszkola � przewod-
nicz¹cy komisji,
· przedstawiciel Rady Rodziców,
· przedstawiciel Rady Pedagogicz-
nej.
7) Posiedzenie Komisji odbêdzie siê
3 kwietnia 2009 roku.
8) Lista dzieci przyjêtych wywie-

szona bêdzie do 14 kwietnia 2009
roku.
9) Rodzice dzieci nie przyjêtych
mog¹ sk³adaæ odwo³ania do dyrekto-
ra przedszkola w terminie dwóch ty-
godni
od wywieszenia list, tj. do 30 kwiet-
nia 2009 roku.
10) Dyrektor przedszkola rozpatru-
je odwo³ania, w konsultacji z innymi
dyrektorami przedszkoli gminnych
odpowiada wnioskodawcy do 8 maja
2009 roku.
11) Od decyzji dyrektora nie przy-
s³uguje dalsze odwo³anie.

ZASADY REKRUTACJI SPOZA
TERENU GMINY

1. Rodzice dzieci, które nie zamiesz-
kuj¹ na terenie gminy Strzelce Opol-
skie, mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie do
przedszkoli publicznych na terenie
gminy w wyszczególnionych ni¿ej
przypadkach.
* Wnioski rozpatrywane bêd¹ po
zakoñczeniu rekrutacji, tzn. po 8 maja
2009 roku.
* Przyjêcia dzieci spoza terenu
gminy mog¹ nast¹piæ, gdy:

-  dane przedszkole dysponuje wol-
nymi miejscami oraz istnieje stosow-
ne porozumienie podpisane przez
Gminê Strzelce Opolskie z gmin¹ w³a-
�ciw¹ ze wzglêdu na miejsce zamiesz-
kania dziecka, którego rodzice/opie-
kunowie prawni ubiegaj¹ siê o przy-
jêcie dziecka do danego przedszkola.

***
INFORMACJA

UZUPE£NIAJ¥CA:
* Z Rodzicami dzieci sze�cioletnich,
tzn. urodzonych w 2003 roku - upraw-
nionych do skorzystania z mo¿liwo-
�ci wcze�niejszego rozpoczêcia reali-
zacji obowi¹zku szkolnego, przewi-
dywane s¹ spotkania w szko³ach, w
których obwodzie Pañstwo mieszkaj¹.
* O terminach zostan¹ Pañstwo po-
informowani, odrêbnym pismem,
przez dyrektorów tych szkó³ - ju¿
dzi� SERDECZNIE ZAPRASZA-
MY!

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

p.o. Dyrektora Gminnego Zarz¹du
O�wiaty i Wychowania
w Strzelcach Opolskich

Marek ̄ yczyñski


