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POWIAT STR Z E LE C K I

Sesja Rady Powiatu - przyjêcie bud¿etu na 2007
Ostatnia, IV sesja Rady Powiatu
Strzeleckiego, która odby³a siê 31
stycznia 2007 r. rozpoczê³a siê od
podsumowania konkursu na Najpiêkniej Przystrojon¹ Choinkê Powiatu Strzeleckiego w Okresie wi¹t
Bo¿ego Narodzenia 2006. W konkursie udzia³ wziê³o 9 uczestników.
Laureatami konkursu zostali:
- Spó³dzielnia Mieszkaniowa w
Strzelcach Op. - III miejsce,
- Janina Urbañczyk ze Spóroka II miejsce,
- Anna i Hubert Pato³a z Osieka - I
miejsce.
Wyró¿nienie za kompozycjê bo¿onarodzeniow¹: kompleks choinek,
w które wpleciono szopkê bo¿onarodzeniow¹ z rêcznie wycinanymi i
malowanymi figurkami otrzymali:
pani Ilona Grochla i jej syn £ukasz,
który wykona³ samodzielnie kompozycjê.
Na sesji nast¹pi³o tak¿e uzupe³nienie sk³adu Rady, w zwi¹zku z pisemnym zrzeczeniem siê mandatu
przez pana Witolda Dziwisa. Jego
miejsce zajê³a pani Barbara Ksionsko,
mieszkanka Wysokiej, która w okrêgu wyborczym nr 4 na licie Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.
Radna bêdzie pracowaæ w komisjach:
Edukacji i Bezpieczeñstwa.
Kolejnym punktem sesji by³o
uchwalenie bud¿etu Powiatu na rok
2007. Kontrowersji nie by³o, ale te¿
zauwa¿yæ nale¿y, ¿e zanim przyst¹piono do debaty na sesji, temat stawa³ siê przedmiotem dyskusji i analiz na posiedzeniach komisji problemowych (wszystkie wyda³y pozytywne opinie, choæ wnios³y w³asne
poprawki, równie¿ Komisja Bud¿etu, która w sprawie analizy projektu
bud¿etu i opinii pozosta³ych komisji
obradowa³a dwukrotnie). Równie¿
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Opolu pozytywnie zaopiniowa³a
przed³o¿ony przez Zarz¹d Powiatu

projekt bud¿etu powiatu na rok 2007.
Na wnioski komisji problemowych
zosta³y wprowadzone nastêpuj¹ce
zmiany w projekcie bud¿etu:
- wprowadzenie do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zadnia
pod nazw¹: Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza - granica powiatu (wniosek Komisji Bud¿etu),
- w ramach planowanych rodków
na remonty dróg realizowany
bêdzie remont nawierzchni drogi
1818 O Ro¿ni¹tów - Dolna w ci¹gu ul. Wolnoci i Biadaczowej
(wniosek Komisji Bezpieczeñstwa)
- w celu mo¿liwoci kontynuacji
budowy chodnika w Szymiszowie przy ul. Biadaczowej przekazana zostanie na ten cel kostka
brukowa zakupiona w ramach
realizacji inicjatyw Rad So³eckich (wniosek Komisji Bezpieczeñstwa).
Te wnioski zosta³y uwzglêdnione przez Zarz¹d w zg³oszonej autopoprawece do pierwotnej wersji bud¿etu:
- dochody - planowana kwota
43.782.097,00 z³, wzros³a o
2.699.185,00 z³ do kwoty
46.481.282,00 z³,
- przychody - planowana kwota
2.542.071,00 z³, wzros³a o 517.277,00
z³ do kwoty 3.059.348,00 z³,
- wydatki - planowana kwota
43.718.514,00 z³ wzros³a o
1.364.936,00 z³ do kwoty
45.083.450,00 z³,
- rozchody - planowana kwota
2.605.654,00 z³ wzros³a o
1.851.526,00 z³ do kwoty
4.457.180,00 z³.
Razem wzrost o 3.216.462,00 z³
z kwoty 46.324.168,00 z³ do
49.540.630,00 z³.

Splenia³y d¿em lepiej wyrzuciæ
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kimi czy promieniotwórcze. Niektóre badania wykonuje dla nas laboratorium w Kêdzierzynie-Kolu, inne
 w Opolu, jeszcze inne  w poznaniu (tam pod k¹tem ¿ywnoci modyfikowanej genetycznie).
Kontroli poddane zostan¹ w pierwszej kolejnoci m¹ka, kasze i suszone
owoce. Wykryty w Bydgoszczy
nadmierny poziom ska¿enia m¹ki
ochratoksyn¹ A musi budziæ niepokój. Jest ona mikotoksyn¹ mog¹c¹
mieæ niekorzystny wp³yw na uk³ad
nerwowy, mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia nerek i w¹troby, jest niebezpieczna dla kobiet w ci¹¿y i dla
p³odu. Prawdopodobnie jest równie¿

rakotwórcza. W dodatku nie zabija jej
d³ugie gotowanie ani pieczenie. - Nie
musimy jej kupowaæ. Sami w domu
te¿ mo¿emy j¹ wyhodowaæ  mówi
K. Kanoza. - Lepiej wiêc wyrzuciæ
wszystkie domowe przetwory z
owoców, na których pojawi³a siê choæ
odrobina pleni, ni¿ staraæ siê je uratowaæ. Podobnie nale¿y post¹piæ z
lekko nadplenia³ym chlebem czy
owocami. Zbieranie pleniowego ko¿uszka lub wycinanie kawa³ka skórki z chleba nie uchroni nas przed ewentualnym niebezpieczeñstwem: to, ¿e
mikotoksyn nie widaæ go³ym okiem,
nie znaczy, ¿e nie s¹ grone.

Czekamy na kolejn¹ transzê

dok. ze str. 1
znano stypendium w pierwszej transzy.
I jeszcze jedna zasada  w razie
przekroczenia limitu 40 godzin nieusprawiedliwionych stypendium nie
przys³uguje tak jak w ubieg³ym roku
 do dnia opuszczenia 41 godziny
bez usprawiedliwienia, ale tylko do
koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego ów
dzieñ. Na przyk³ad: uczniowi, który
opuci³ bez usprawiedliwienia 41
godzinê 16 marca, stypendium przy-

s³uguje tylko do koñca lutego. W porównaniu do zesz³ego roku jest to
znaczne obostrzenie, uznano bowiem,
¿e skoro stypendium ma na celu wyrównanie szans w dostêpie do edukacji, osoby korzystaj¹ce z niego powinny udowodniæ, ¿e zale¿y im na
uzyskaniu wykszta³cenia, a tym samym nie powinny mieæ problemu z
systematycznym uczêszczaniem na
lekcje.
A. Gawlik

PUP w Strzelcach Opolskich organizuje
27 marca w godzinach 10.00 - 14.00 w hali sportowej ZSZ nr 1
S T R Z E L E C K I E TA R G I P R A C Y
Zapraszamy pracodawców chc¹cych wystawiæ swoje oferty.
Kontakt: PUP, 077 462 18 09 - Roman Kus

Dziêki tym zmianom, które s¹
wynikiem rozliczenia bud¿etu roku
2006 oraz aktualizacji dochodów w³asnych, mo¿liwe bêdzie m.in. udzielenie dotacji celowej strzeleckiemu
szpitalowi na zakup ultrasonografu,
zwiêkszenie nak³adów na zadania z
zakresu ochrony dziedzictwa narodowego i kultury, sfinansowanie zakoñczenia inwestycji w filii DPS w
Strzelcach Opolskich oraz utworzenie rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowych do zadañ, na które planuje siê
pozyskaæ rodki zewnêtrzne.
O nich w³anie mówi³ w trakcie
dyskusji nad projektem bud¿etu radny Krzysztof Fabianowski. Zaapelowa³ do Zarz¹du o dokonanie przegl¹du projektów, które Powiat planuje zg³osiæ do sfinansowania ze rodków unijnych.. W odpowiedzi wicestarosta Waldemar Gaida poda³, ¿e w
ubieg³ej kadencji zosta³o wstêpnie
zg³oszonych 11 projektów, ale to,
które z nich zostan¹ zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, rozstrzygnie
siê w ramach przysz³ych konkursów.
W chwili obecnej nie opublikowano
jeszcze ostatecznych wersji dokumentów i wytycznych.
Po zakoñczeniu dyskusji, Przewodnicz¹cy podda³ pod g³osowanie
bud¿et powiatu strzeleckiego, który
zosta³ przyjêty jednog³onie.
W dalszej czêci obrad Rada zajmowa³a siê nastêpuj¹c¹ problematyk¹:
- przyjê³a sprawozdanie Starosty
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za 2006 r.,
- zatwierdzi³a plany pracy komisji sta³ych na rok 2007,
- podjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego
niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli za pracê oraz zasady
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w owiatowych jed-

OG£OSZENIE!
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
przyjmuje

do 23 lutego 2007 r.
wnioski pracodawców
staraj¹cych siê o
refundacjê kosztów
wyposa¿enia lub doposa¿enia
stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
oraz
wnioski bezrobotnych
ubiegaj¹cych siê o przyznanie
jednorazowych rodków na
podjêcie dzia³alnoci
gospodarczej.
Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 10
Powiatowego Urzêdu Pracy
w Strzelcach Op.
tel. 077 4621817, 077 4621800

nostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród obowi¹zuj¹cego w roku bud¿etowym 2007,
- dokona³a zmiany uchwa³y Nr
XLVI/425/06 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 26.07.2006
r. w sprawie przyjêcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu strzeleckiego umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiadectwa
dojrza³oci/maturalnego,
- pozytywnie zaopiniowa³a plan
finansowy i inwestycyjny na rok
2007 Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op.,
- zatwierdzi³a statut Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Strzelcach
Op.,
- wyrazi³a zgodê na zawarcie
przez Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
umowy dzier¿awy nieruchomoci,
- podjê³a decyzjê o wyst¹pieniu
Powiatu Strzeleckiego ze l¹skiego Stowarzyszenia Samorz¹dowego,
- uchwali³a Program wspó³pracy
powiatu strzeleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi w roku
2007,
- zmieni³a Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Op.,
- podjê³a uchwa³ê w sprawie przyjêcia do wykonania przez Powiat
Strzelecki zadania z zakresu administracji rz¹dowej.
Kolejna sesja odbêdzie siê 28
lutego 2007 r. Jej tematami bêd¹:
Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 r. oraz
sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z
dzia³alnoci PCPR w 2006 r.
/it/

Nowa
radna

Pani Barbara Ksionsko z³o¿y³a lubowanie 31 stycznia. To jej pierwsza kadencja w Radzie Powiatu. Jest
mieszkank¹ Wysokiej w gminie
Lenica.
Od 4 lat jestem przewodnicz¹c¹ Ko³a PZERiI w Lenicy i s¹dzê,
¿e moje dowiadczenia na pewno bêd¹
pomocne w rozwi¹zywaniu problemów zdrowotnych ludzi starszych
samotnych i chorych.
Chcê tak¿e zadbaæ o ogólne bezpieczeñstwo obywateli naszego powiatu, rodowiska, a ochrona zdrowia to
podsatwowy problem, któremu warto powiêciæ uwagê - mówi.
Znalaz³a sie w sk³adzie komisji edukacji oraz komisji bezpieczeñstwa Rady
Powiatu.
Pani Barbara jest wdow¹, wychowuje jedn¹ córkê.
W wyborach do Rady Powiatu startowa³a z listy KW Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, a mandat objê³a po z³o¿eniu rezygnacji przez p. Witolda
Dziwisa.

Program Student - PFRON

Program wspiera kszta³cenie ustawiczne osób niepe³nosprawnych.
Cel:
Celem programu jest przygotowanie osób niepe³nosprawnych, poprzez sta³e podwy¿szanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie
na otwartym rynku pracy.
Dofinansowywane dzia³ania:
Przyznane w ramach programu dofinansowanie, mo¿e obejmowaæ w
szczególnoci nastêpuj¹ce koszty:
1) op³aty za naukê, z tym ¿e w przypadku studentów, o których mowa
w rozdziale II pkt 1 programu, studiuj¹cych równoczenie na kilku kierunkach studiów, dofinansowanie
mo¿e obejmowaæ sumê op³at za naukê na poszczególnych kierunkach;
2) zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania);
3) dojazdów;
4) uczestnictwa w zajêciach maj¹cych
na celu podniesienie sprawnoci fizycznej lub psychicznej;
5) zakupu przedmiotów u³atwiaj¹cych lub umo¿liwiaj¹cych naukê, w
tym komputerowych programów
edukacyjnych;
6) wyjazdów organizowanych w ramach zajêæ szkolnych.
Kto mo¿e ubiegaæ siê o fundusze:
Adresatami programu s¹ osoby z
orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym), które s¹:
1) studentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szko³y wy¿sze,

2) posiadaczami dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych kszta³c¹cymi
siê na studiach podyplomowych prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub
przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
3) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szko³y
wy¿sze lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
4) s³uchaczami kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych,
5) uczniami szkó³ policealnych,
6) studentami uczelni zagranicznych,
7) studentami odbywaj¹cymi sta¿ zawodowy za granic¹ w ramach programów Unii Europejskiej, pobieraj¹cymi naukê w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.
Wysokoæ dofinansowywania:
Na wysokoæ dofinansowania maj¹
wp³yw przeciêtny dochód na cz³onka rodziny oraz wysokoæ op³aty za
naukê w jednym semestrze.
Termin nadsy³ania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie nauki nale¿y sk³adaæ w siedzibie Oddzia³u
PFRON, w³aciwego terytorialnie dla
siedziby szko³y w terminie:
1) od 1 lutego do 28 lutego ka¿dego roku realizacji programu oraz
2) od 10 wrzenia do 10 padziernika ka¿dego roku realizacji programu.

Wiêcej informacji na stronie:
http://www.pfron.org.pl/zwi/
zwi.nsf/graph?OpenFrameset

