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POWIAT STR Z E LE C K I

Za³ó¿ firmê. We dotacjê
Jednorazowe dotacje na uruchomienie dzia³alnoci gospodarczej
dla osób bezrobotnych
W poszukiwaniu róde³ dochodu
osoby bezrobotne czasami dochodz¹
do wniosku, ¿e jedynym sensownym
rozwi¹zaniem jest uruchomienie w³asnej firmy. Jednak aby byæ przedsiêbiorc¹ nie wystarczy tylko chcieæ.
W pierwszej kolejnoci nale¿y odpowiedzieæ sobie na pytanie: czy ja siê
do tego nadajê? Poza tym niemal ka¿da firma na samym pocz¹tku wymaga kapita³u, który umo¿liwi zakup
niezbêdnego wyposa¿enia, sprzêtu,
materia³ów oraz innych zakupów, które s¹ niezbêdne by uruchomiæ i prowadziæ w³asne przedsiêwziêcie. Osoby bezrobotne zarejestrowane w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Strzelcach Opolskich, które chc¹
rozpocz¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹
mog¹ ubiegaæ o wsparcie swoich
dzia³añ, jeli oczywicie spe³ni¹ okrelone warunki. Dotacja mo¿e zostaæ
udzielona osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzêdzie pracy, które:
* nie korzysta³y w okresie 5 lat
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku ze rodków Funduszu Pracy
lub innych funduszy publicznych
na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej,
* w okresie ostatnich 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wnio-

sku o dotacjê nie odmówi³y bez
uzasadnionej przyczyny przyjêcia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy,
prac spo³ecznie u¿ytecznych,
* nie prowadzi³y dzia³alnoci gospodarczej w okresie 12 miesiêcy
przed z³o¿eniem wniosku,
* w okresie dwóch lat przed dniem
z³o¿enia wniosku nie by³y karane
za przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r.
Kodeks Karny,
* spe³niaj¹ warunki do uzyskania
pomocy publicznej de minimis
Wyp³ata dotacji mo¿e nast¹piæ po
przed³o¿eniu zabezpieczenia jej sp³aty w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Osoba, która uzyska³a dotacjê jest zobowi¹zana do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez okres minimum 12
miesiêcy, pod grob¹ zwrotu jej z
odsetkami ustawowymi naliczonymi od momentu jej wyp³aty. W okresie tym nie mo¿e podj¹æ zatrudnienia.
Kwota dotacji, o któr¹ mo¿na siê
aktualnie ubiegaæ wynosi maksymalnie 500% przeciêtnego wynagrodzenia, czyli ok. 13,5 tys. z³.
W roku 2006 z dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej skorzysta³o 27 osób bezrobotnych, na-

AKTYWNY
POWRÓT

Je¿eli jeste osob¹:

* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy przez
okres do 12 miesiêcy
(z wy³¹czeniem bezrobotnych absolwentów) lub
* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy przez
okres od 12 do 24 miesiêcy
mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie AKTYWNY POWRÓT, w ramach
którego proponujemy nastêpuj¹ce dzia³ania:
I ETAP:
* poradnictwo indywidualne
* warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
II ETAP
* szkolenia zmieniaj¹ce lub uzupe³niaj¹ce kwalifikacje zawodowe
w zakresie:
* OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest zaliczenie
I ETAPU projektu.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o kontakt:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogoliñska 2a,
pokój numer 4 - telefon 462 18 11
pokój numer 10 - telefon 462 18 14

Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez
promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia
szans zatrudnienia (employability), warunków
dla przedsiêbiorczoci, wyrównywania szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

tomiast do po³owy sierpnia roku bie¿¹cego dotacje otrzyma³y ju¿ 34 osoby. Jak widaæ, zainteresowanie t¹ form¹
wsparcia wzrasta z roku na rok. Poza
wsparciem finansowym Powiatowy
Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
organizuje tak¿e bezp³atne warsztaty
oraz doradztwo indywidualne dla osób,
które chcia³yby rozpocz¹æ pracê na
w³asny rachunek. Tematyka warsztatów obejmuje miêdzy innymi:
* Analiza pomys³u na biznes
* Biznes plan
* Analiza marketingowa
* Organizowanie firmy
* Formalnoprawne podstawy rejestracji i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
Aktualnie Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich dysponuje
jeszcze rodkami, które zamierza przeznaczyæ na dotacje dla przysz³ych mikroprzedsiêbiorców.
Bie¿¹cy nabór wniosków o przyznanie dotacji zostanie zakoñczony z dniem 14 wrzenia 2007, a
warsztaty dla osób planuj¹cych samodzieln¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ odbêd¹ siê w dniach 11 i 12 wrzenia.
Wszystkie zainteresowane osoby
mog¹ uzyskaæ szczegó³owe informacje w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Strzelcach Opolskich:
* pokój 7  tel. 077 462 18 17
* pokój 3  tel. 077 462 18 05

Nieruchomoci
do dzier¿awy
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz. U. z 2004r., Nr
261, poz.2603 z poñ. zm.) podaje do
publicznej wiadomoci
WYKAZ NIERUCHOMOCI
PRZEZNACZONEJ
DO DZIER¯AWY
stanowi¹cej w³asnoæ Powiatu Strzeleckiego, obejmuj¹cy obiekt oczyszczalni cieków wraz z terenem przyleg³ym w ramach istniej¹cego ogrodzenia znajduj¹cy siê na dzia³ce nr 921/2,
km.2 przy Domu Pomocy Spo³ecznej
w miejscowoci Kad³ub przy ul. Zamkowej 5.
1. Oznaczenie i opis nieruchomoci:
Fragment dzia³ki nr 921/2 w czêci niewydzielonej w ramach istniej¹cego
ogrodzenia wraz z obiektem oczyszczalni cieków znajduj¹cej siê przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie przy ul. Zamkowej 5.
2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowoci
Kad³ub nieruchomoæ po³o¿ona jest na
terenie oznaczonym symbolem UZ,
US, ZP - dom opieki spo³ecznej wraz z
funkcjami towarzysz¹cymi.
3. Sposób zagospodarowania:
Nieruchomoæ ujêta w wykazie oddana bêdzie w dzier¿awê z przeznaczeniem do wykorzystania jako obiekt
oczyszczalni cieków s³u¿¹cy do miejscowego oczyszczania cieków u¿ytkowych. Dzier¿awca przeprowadzi na
w³asny koszt i w³asnym staraniem remont i modernizacjê oczyszczalni cieków w zakresie niezbêdnym, celem
dostosowania jej do wymagañ wynikaj¹cych z aktualnie obowi¹zuj¹cych
przepisów o ochronie rodowiska oraz
zapewnienia pe³nej sprawnoci i skudok. na str. 6
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POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

PREZENTER HANDLOWY STRZELCE OP.
/ SPECJ. DS. MARKETINGU
PREZENTER HANDLOWY

GRAFIK KOMPUTEROWY

STRZELCE OP.

DRUKARZ
PRACOWNIK BIUROWY

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

PRACOWNIK DZIA£U
LOGISTYKI
 OPIEKUN MAGAZYNU
PRAC. MAGAZYNOWY

ROZMIERZ

MAGAZ.  OPERATOR
WÓZKA WID£OWEGO
KIEROWCA
KIEROWCA
KAT. B LUB C
KIEROWCA KAT. C+E
KIEROWCA AUTOKARU
FRYZJER

KELNER, BARMAN
KUCHARZ
KUCHARZ
PIEKARZ
SPRZEDAWCA

SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
KRAWIEC, SZWACZ
LUSARZ
LUSARZ, TOKARZ
BLACHARZ SAM.
MURARZ
ROBOTNIK BUDOWLANY
 MURARZ
MALARZ BUDOWLANY
MECHANIK SAM.

ZAWADZKIE

STRZELCE OP.
KRAJ

STRZELCE OP.
+ OKOLICE
STRZELCE OP.
+ OKOLICE
STRZELCE OP.
+ OKOLICE
STRZELCE OP.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- min. rednie
- umiejêtnoæ reklamy
i sprzeda¿y
- dowiadczenie w sprzeda¿y
i negocjacjach (2lata)
- wykszta³cenie min. rednie
- prawo jazdy kat. B
- min. rednie, mile widziane
plastyczne
- znajomoæ programów
graficznych
- min. rednie
- wykszta³cenie wy¿sze
- bieg³a znajomoæ jêzyka
angieskiego
- prawo jazdy kat. B
- znajomoæ komputera
- rednie
- wykszta³cenie zawodowe
- uprawnienia na wózek
wid³owy
- uprawnienia obs³ugi suwnicy
- dowiadczenie
w prowadzeniu auta
dostawczego do 3t.
- wykszt. min. zawodowe
- wymagany sta¿ pracy
- uprawnienia HDS
- prawo jazdy kat. D
- wykszta³cenie zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- ukoñczenie kursu
fryzjerskiego

GÓRA W. ANNY
IZBICKO
- wykszta³cenie zawodowe
KOLONOWSKIE - wykszta³cenie kierunkowe
- dowiadczenie mile widziane
STRZELCE OP. - mile widziane dowiadczenie
ZAWADZKIE
- wykszta³cenie rednie
- obs³uga komputera
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjnoæ
STRZELCE OP. STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. rednie
- dyspozycyjnoæ
SZCZEPANEK - umiejêtnoæ szycia
STRZELCE OP. - zawodowe kierunkowe
JEMIELNICA
- wykszta³cenie zawodowe
KRONICA
- zawodowe kierunkowe
- mile widziane dowiadczenie
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
STRZELCE OP.

- dowiadczenie

- wykszta³cenie zawodowe
lub rednie
- naprawa samochodów
ciê¿arowych, ci¹gników,
naczep
BLACHARZ SAM.
KRONICA
- wykszta³cenie zawodowe
kierunkowe
SUWNICOWY
ZDZIESZOWICE - wykszta³cenie zawodowe
- sta¿ pracy 1- 2 lata
- uprawnienia
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
PRACOWNIIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
lub rednie, wskazane
techniczne, mechaniczne
ELEKTRYK
WG ZLECEÑ
- wykszta³cenie min.
zawodowe
- mile widziane wiadectwo
SEP
MONTER INSTALACJI
WG ZLECEÑ
- wykszta³cenie zawodowe
WODNYCH
- sta¿ pracy mile widziany
I KANALIZACYJNYCH
NAUCZYCIEL
ZAWADZKIE
- wykszta³cenie wy¿sze
INFORMATYKI
z przygotowaniem
1,5 ETETU
pedagogiczne

