
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Z okazji podwójnego jubileuszu:  40-lecia Technikum Mechanicznego i 30-lecia Zespo³u Szkó³  Zawodowych nr 1Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego postano-wi³ ze �rodków pozabud¿etowych przeznaczyæ kwotê 40.000,00 z³otych nawymianê stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w sali gimna-stycznej oraz drzwi wewnêtrznych. Prace zakoñczono w pa�dzierniku 2003roku.

2004

Nowa oczyszczalnia �cieków przy DPS w Zawadzkiem, dofinansowana w
ramach Kontraktu Wojewódzkiego

Kadencja w migawkach
2003

Budowa boisk sportowo-rekreacyjnych dla potrzeb m³odzie¿y SOSW i PG w Le�nicy zosta³a podjêta z inicjatywy
radnych Powiatu Strzeleckiego i Gminy Le�nica. Kompleks wraz z przyleg³ymi terenami zielonymi zajmuje powierzch-
niê ponad 86 arów. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia to kwota rzêdu 380 tys. z³otych.

Powiat mecenatem sztuki � na ochronê i konserwacjê zabytków przekazano w latach 2002-2006 144.500 z³ � w 2006roku m.in. 18.500 z³ na zabezpieczenie i odnowienie malowide³ �ciennych w prezbiterium i pod³uczu arkady têczowejw ko�ciele cmentarnym p.w. Wszystkich �wiêtych w Jemielnicy

2006

2006

Od 3 lat obowi¹zuje ustawa o po¿ytku publicznym i wolontariacie, na mocyktórej samorz¹dy mog¹ przekazaæ realizacjê niektórych swoich zadañ organi-zacjom pozarz¹dowym. W roku 2005 powiat strzelecki przyzna³ im 70.000 z³dotacji na takie zadania, a w 2006 roku � 95.500 z³. Na zdjêciu projekt �Odbezradno�ci do aktywno�ci� Stowarzyszenia Barka.

ZSO w Strzelcach Opolskich � na budowê nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z infrastruktura techniczn¹, ³¹czni-kiem i kompleksem boisk zewnêtrznych oraz modernizacjê budynku g³ównego szko³y wydatkowano ³¹cznie 3.356.236z³, przy czym 700.000 z³ pochodzi³o ze �rodków MENiS, 1.032.843 z³ z dofinansowania w ramach ZintegrowanegoProgramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a 1.623.393 z³ to �rodki z bud¿etu powiatu.

2004 - 2005

ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opolskich � termomodernizacja budynku g³ównego szko³y kosztowa³a 585.355 z³, w tym zbud¿etu powiatu pochodzi³o 455.355 z³

2005 - 2006

PUP w Strzelcach Opolskich wykorzystuje mo¿liwo�ci jakie stwarza UniaEuropejska w walce z bezrobociem realizuj¹c 12 projektów dofinansowanychze �rodków unijnych � tutaj � kurs jêzykowy w ramach projektu pn. �Szkole-nia dla pracuj¹cych� � Dzia³anie 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjne-go Rozwoju Regionalnego.


