O opodatkowaniu pomocy dla poszkodowanych
Apel Wojewody

Ministerstwo Finansów odpowiada

4 wrzenia Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyñski i Marsza³ek Wojewodztwa Opolskiego Józef Sebesta wspólnie wyst¹pili wczoraj do Ministra Finansów Jana Vincent - Rostowskiego z inicjatyw¹ prawodawcz¹ o
wydanie Rozporz¹dzenia Ministra Finansów, zwalniaj¹cego wszystkie
ofiary tr¹by powietrznej w Polsce z 15 sierpnia br. z opodatkowania od
darowizn.

Po tornadzie, które zniszczy³o dorobek ¿ycia wielu rodzin i wiele osób i firm
odpowiedzia³o na apele o pomoc, pojawi³a siê kwestia opodatkowania tej
pomocy. W tej sytuacji zwróci³am siê z nastêpuj¹cymi pytaniami do Ministerstwa Finansów:
- Jeszcze kilka dni temu
szeroko mówi³o siê o zaniechaniu poboru podatku od darowizn przekazywanych poszkodowanym - mo¿liw¹ podstaw¹
by³oby tu wydane przez
ministra finansów rozporz¹dzenie. Kiedy i czy w
ogóle mo¿na siê go spodziewaæ?
- Sporo firm deklaruje
przyznanie pomocy w
postaci
materia³ów,
transportu i robocizny 
na rzecz poszkodowanych. Co z poborem podatków od tych firm? Czy
nie zostan¹ zwolnione z
¿adnej czêci?

Starostowie Opolszczyzny
protestuj¹

8 wrzenia w siedzibie strzeleckiego starostwa odby³ siê Konwent
starostów i dyrektorów szpitali województwa opolskiego. Ju¿ taki sk³ad
grona sugeruje omawiane kwestie:
s³u¿ba zdrowia.
Temat nikogo nie zostawi³ obojêtnym, wrêcz przeciwnie: atmosfera
by³a gor¹ca, a ca³e spotkanie zakoñczy³o siê wystosowaniem protestu.
Wprawdzie oficjalnie pismo, które
trafi³o do premiera, minister zdrowia,
NFZ, Marsza³ka Sejmu oraz do
wszystkich parlamentarzystów
Opolszczyzny, nosi nazwê stanowi-

sko, ale ju¿ pierwsze zdanie brzmi:
Zg³aszamy zdecydowany protest
przeciwko treci i trybowi przyjêcia
przez Radê Ministrów w dniu 12
sierpnia uchwa³y zmieniaj¹cej program wieloletni pod nazw¹ Wzmocnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego
obywateli.
O co konkretnie chodzi? Otó¿
rz¹d zadecydowa³, ¿e ponad 200 szpitali, których w³acicielem jest samorz¹d terytorialny, ma jeszcze w tym
roku dostaæ rz¹dowe dofinansowanie
 w kwocie 150 mln z³. I zapewne
sprawa nie budzi³aby takich emocji,
dok. na str. 2

Najpiêkniejsza
z opolskich wsi - Kad³ub

W tegorocznym konkursie Piêkna wie opolska 2008, organizowanym przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Opolskiego - a to ju¿
by³a 10 edycja z kolei  uczestniczy³o 37 miejscowoci z 27 gmin.
Praktycznie w ka¿dej kategorii znaleli siê nasi laureaci.
Tytu³ Najpiêkniejsza wie i
pierwsz¹ nagrodê w wysokoci 15
tysiêcy z³otych zdoby³ Kad³ub (gm.
Strzelce Opolskie).
W kategorii Najlepszy start w
Odnowie Wsi zwyciê¿y³a wie Lasowice Wielkie (gmina Lasowice Wielkie), a wród trzech wyró¿nionych i
nagrodzonych kwot¹ po 2.000 z³ so³ectw znalaz³a siê Raszowa (gm. Lenica).

* Zaproszenie na
- do¿ynki w Lenicy
- Strzeleck¹ Wystawê
Gospodarcz¹
* Jubileusz SOSW
w Lenicy
* Z czym do rzecznika
konsumentów?
* Oferty pracy
W kraju ok. 110 tysiêcy dzieci to
eurosieroty, na Opolszczynie
jest ich 2984, w powiecie strzeleckim  215.

11 wrzenia nadesz³a odpowied, któr¹ przytaczamy w ca³oci na str. 2.

Opolski NFZ do likwidacji?

Przeczytaj:

W kategorii Najpiêkniejsza zagroda
pierwsze miejsce i nagrodê 3 tysiêcy
z³otych zdoby³o gospodarstwo pañstwa Krystyny i Jerzego Knopek
z Centawy (gm. Jemielnica).
Natomiast Centrum aktywnoci
wiejskiej - kolebk¹ ¿ycia kulturalnoedukacyjno-rozrywkowego
mieszkañców wioski Spórok (gm.
Kolonowski) w kategorii na Najlepszy projekt Odnowy Wsi zdoby³o
trzecie miejsce i nagrodê w wysokoci 3 tysi¹ce z³otych.
I to Kad³ub, zdobywca tytu³u
Najpiêkniejszej wsi bêdzie goci³
wszystkich pozosta³ych laureatów na
uroczystoci wrêczenia nagród 18
padziernika. Salê ju¿ szykuj¹.

Gdy
rodzice
wyje¿d¿aj¹
W 110 tysi¹cach polskich rodzin
dzieci wychowuj¹ siê bez co najmniej
jednego z rodziców, który wyemigrowa³ na Zachód - taka informacja trafi³a w kwietniu do Rzecznika Praw
Dziecka, na podstawie badañ przeprowadzonych przez Fundacjê Prawo Europejskie i Instytut Europejski w Warszawie. Z przedstawionego raportu wynika, ¿e najwiêcej eurosierot jest w £odzi, na tzw. cianie wschodniej i na Opolszczynie.
Temat pojawi³ siê póniej w mediach,
a wreszcie sta³ siê podstaw¹ wielkiego ogólnopolskiego liczenia, zarz¹dzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dane zbierano przy
pomocy placówek owatowych,
orodków pomocy spo³ecznej, centrów pomocy rodzinie, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wyniki ankiet zosta³y opublikowane niedawno na stronach kuratoriów.
W naszym województwie doliczono siê 2984 eurosierot (stan do 15
maja br.), z tego w:
- przedszkolach - 289
- szko³ach podstawowych  1209
- gimnazjach - 822
- szko³ach ponadgimnazjalnych 
666.
Jak na tym tle wygl¹da sytuacja w powiecie strzeleckim?
Zajmuje on w statystykach pi¹te
miejsce: doliczono siê tu 215 dzieci,
pozostawionych przez oboje rodziców, za powiatem nyskim (486 dzieci), brzeskim (376 dzieci), opolskim
(278 dzieci) i prudnickim (275 dzieci).
cd. na str. 4

