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P O W I A T

VII EDYCJA

Sesja Rady Powiatu
Ostatnia, XXXVIII, sesja Rady

Powiatu Strzeleckiego rozpoczê³a siê

przedstawili sprawozdania z dzia³al-

noci poszczególnych komisji w 2005

uroczystym wrêczeniem br¹zowych

roku.

Kraju. Na mocy decyzji Ministra

puj¹ce uchwa³y:

medali Za Zas³ugi dla Obronnoci

Podczas sesji Rada podjê³a nastê-

KONKURS NA NAJPIÊKNIEJ
PRZYSTROJON¥ POSESJÊ POWIATU
STRZELECKIEGO W OKRESIE
WI¥T BO¯ONARODZENIOWYCH 2005

sta³ przyjêty w wersji zapropono-

wanej przez Zarz¹d Powiatu.
-

w sprawie wyra¿enia zgody na

dokonanie zamiany nieruchomoci

bez dokonywania dop³at oraz uchy-

REGULAMIN

lenia uchwa³y Nr XXXII/297/05

Rady Powiatu Strzeleckiego w spra-

Celem konkursu jest zachêcanie mieszkañców do wspó³tworzenia szczególnej

jednostki samorz¹du terytorialnego,

miast.

wie dokonania darowizny na rzecz
-

atmosfery poprzez nadanie

w sprawie wyra¿enia zgody na

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego i Redakcja Strzelca Opolskiego

cji umowy o dofinansowanie rodka-

UCZESTNICTWO:

mi z bud¿etu pañstwa projektu: Roz-

Konkurs jest skierowany do wszystkich w³acicieli posesji z terenu Powiatu

budowa i modernizacja bazy sporto-

Strzeleckiego, które zadeklaruj¹

wej w Zespole Szkó³ Zawodowych
w ramach dzia³ania 1.2  Unowo-

KONKURS ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W TRZECH ETAPACH

czenienie bazy dydaktycznej placóedukacyjnych,

ujêtego

ETAP PIERWSZY: Odbywa siê na szczeblu podstawowym  miasta i so³ectwa.
Ustala siê sk³ad komisji konkursowej dla oceny posesji:

w

Kontrakcie dla Województwa Opol-

skiego na lata 2005-2006, zawartym

dnia 22 czerwca 2005 r. w formie

grudnia 2005 roku zg³osi do konkursu na szczeblu powiatowym trzy z ka¿dej

Tarczyñska, Halina Pasieka, Ryszard Miler oraz Aleksander Pato³a.

Po tej podnios³ej chwili Rada

przyst¹pi³a do realizacji porz¹dku

sesji. Zasadniczym punktem by³o

przyjêcie informacji Komendanta Po-

-

w sprawie uchylenia uchwa³y

cji Osób Niepe³nosprawnych  zmia-

zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr XXIX/269/

05 dotycz¹cej ustalenia regulaminu

okrelaj¹cego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracê oraz

zasady przyznawania nauczycielom

zatrudnionym w owiatowych jed-

wiatowego Pañstwowej Stra¿y Po-

nostkach organizacyjnych na terenie

trakcie dyskusji radni wyrazili uzna-

wynagrodzenia i nagród obowi¹zuj¹-

¿arnej w Strzelcach Opolskich. W

nie i podziêkowanie za codzienn¹

dzia³alnoæ stra¿y pañstwowej oraz
jednostek ochotniczych. Podkrelo-

-

w sprawie uchwalenia Regulami-

kresie dzia³alnoci wychowawczej

wspó³pracy Powiatu Strzeleckiego z

ciach pe³ni podstawow¹ rolê w za-

oraz kulturalnej. Radni zwracali tak-

¿e uwagê na koniecznoæ sta³ego do-

posa¿ania jednostek ochrony p. po¿.

w sprzêt ganiczy, rodki ³¹cznoci,

-

w sprawie uchwalenia Programu

organizacjami pozarz¹dowymi w

organizacjom pozarz¹dowym; pro-

wspó³pracuj¹ w systemie p.po¿., a

OSP s¹ coraz lepsze, na co przek³ada
siê miêdzy innymi iloæ przeprowa-

dzonych szkoleñ.

zadania, które chcia³by zleciæ powiat

-

wykorzystanie w 2005 r. nie wiêcej

czonych na pokrycie rocznych kosz-

tów dzia³alnoci warsztatów terapii

wykorzystanie istniej¹cych elementów architektoniczno  przyrodniczych

-

wielkoæ terenu objêtego iluminacj¹

-

stopieñ wykorzystania symboliki wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku

-

wk³ad pracy wniesiony w przygotowanie kompozycji

NAGRODY:

zajêciowej w Zawadzkiem, na nie-

Organizatorzy przewiduj¹ nastêpuj¹ce nagrody dla laureatów konkursu:

zbêdn¹ wymianê zu¿ytego wyposa-

I MIEJSCE - nagroda pieniê¿na - 500 z³.

¿enia warsztatu lub jego dodatkowe

II MIEJSCE - nagroda pieniê¿na - 400 z³.

wyposa¿enie,

III MIEJSCE - nagroda pieniê¿na - 300 z³.

w sprawie zatwierdzenia bieg³e-

go rewidenta  firmy BAD-BIL z

Agroturystyka szans¹

sprawozdania finansowego za rok

Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich informuje, ¿e przy wspó³pracy ze

2005 Samodzielnego Publicznego

Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Strzel-

Zwi¹zkiem l¹skich Rolników oraz Stowarzyszeniem Agroturystycznym Ziemi

Nyskiej planuje zorganizowaæ kurs agroturystyczny w dniach 17-20 stycznia 2006

w sali Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga (budynek po szkole), ul. Kocielna 10 w

cach Op.,

kredytu d³ugoterminowego, który

Program kursu przewidziany jest dla osób zamierzaj¹cych zaj¹æ siê we wszystkich

wym.

mocj¹ oraz pomoc¹ unijn¹ na rozwój agroturystyki (iloæ miejsc ograniczona).

nizacje.

Zdaniem wicestarosty Waldema-

W dalszej czêci obrad przewodni-

i przyj¹æ ich propozycje zadañ, któ-

nie ze statutowym obowi¹zkiem,

oryginalnoæ proponowanej kompozycji owietlenia
wieloæ i ró¿norodnoæ zastosowanych elementów dekoracyjnych

na tym, co nam zaproponuj¹ te orga-

ra Gaidy nale¿y daæ wiêksze mo¿li-

cz¹cy komisji problemowych, zgod-

w sprawie: wyra¿enia zgody na

ogólny wyraz artystyczny

-

jekt uchwa³y w obecnym kszta³cie

powoduje, i¿ bêdziemy opieraæ siê

Szerzej na temat bezpieczeñstwa

p.po¿. w powiecie piszemy obok.

pii zajêciowej;

Opola do przeprowadzenia badania

fan Sz³apa podkreli³, ¿e pañstwowa

Posesje oceniane bêd¹ wed³ug poni¿szych kryteriów, w ramach ka¿dego z kry-

kosztów dzia³ania warsztatów tera-

-

rozszerzenia uchwa³y o konkretne

stra¿ i ochotnicza cile ze sob¹

teriów juror przyznaje od 1 do 10 punktów:

³owski zwróci³ uwagê na koniecznoæ

aparaty tlenowe, itp.

Komendant Powiatowy PSP Ste-

KRYTERIA OCENY POSESJI:

szeniu rodków na dofinansowanie

ne i rodki pomocnicze oraz zwiêk-

roku 2006  podczas dyskusji nad

tym projektem radny Henryk Paw-

wszyscy uczestnicy konkursu na szczeblu powiatowym.

bilitacyjny, przedmioty ortopedycz-

-

nu Organizacyjnego Starostwa Po-

Zakoñczenie konkursu nast¹pi nie póniej ni¿ cztery tygodnie po zakoñczeniu
III etapu. Bêdzie mia³o charakter uroczystoci, na któr¹ zostan¹ zaproszeni

ków na zaopatrzenie w sprzêt reha-

ni¿ 3% rodków PFRON przezna-

wiatowego w Strzelcach Op.,

ZAKOÑCZENIE KONKURSU:

ny polegaj¹ na zwiêkszeniu puli rod-

cego w roku bud¿etowym 2005,

no, ¿e OSP w ma³ych miejscowo-

nionych przypadkach komisja konkursowa mo¿e przyznaæ równie¿ dodatkowe
wyró¿nienia.

Pañstwowego Funduszu Rehabilita-

powiatu strzeleckiego dodatków do

Re-

dakcjê Strzelca Opolskiego w terminie do dnia 6 stycznia 2005 roku dokona

oceny posesji zg³oszonych przez gminy i wytypuje trzech laureatów. W uzasad-

przez Powiat Strzelecki, na które

przeznacza siê w 2005 roku rodki

wytypuj¹ do konkursu

ETAP TRZECI: Komisja powo³ana przez Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego i

w zakresie zadañ realizowanych

w sprawie zmiany bud¿etu po-

2005 roku

gminy.

w sprawie wprowadzenia zmian

-

do dnia 24 grudnia

(przedstawiciele z komisji so³eckich i miejskiej) oceni posesje i do dnia 31

wekslow¹,

wiatu na rok 2005,

so³ectwa: rady so³eckie.

ETAP DRUGI: Gminna komisja powo³ana przez Burmistrza lub Wójta Gminy

weksla in blanco wraz z deklaracj¹

tym wyró¿nieni zostali: Wiera

miejskich: radni z terenu miasta,

-

na szczeblu gminnym dwie naj³adniej przystrojone posesje z so³ectwa i miasta.

rz¹dem Województwa Opolskiego z

Obrony Narodowej odznaczeniem

-

Odpowiednie komisje

pomiêdzy Rad¹ Ministrów a Samo-

-

w nim swój udzia³, za wyj¹tkiem laureatów

trzech pierwszych miejsc w ubieg³orocznej, VI edycji Konkursu.

nr 1 w Strzelcach Op. realizowanego

wek

wi¹tecznego wygl¹du posesjom naszych wsi i

ORGANIZATORZY:

zabezpieczenie prawid³owej realiza-

Uroczyste wrêczenie odznaczeñ w obecnoci radnych

S T R Z E L E C K I

woci organizacjom pozarz¹dowym
re le¿¹ w zakresie dzia³alnoci powia-

-

w sprawie zmniejszenia kwoty

zostanie zaci¹gniêty w banku krajo-

ra

Przedmiotem kolejnej sesji, któ-

odbêdzie siê 28 grudnia 2005 r.,

Staniszczach Wielkich. Ostatniego dnia kursu planowany jest wspólny wyjazd do

Kotliny K³odzkiej.

aspektach agro- i ekoturystyk¹, m.in. przepisami prawnymi, marketingiem i proCzas trwania kursu 24 godz. lekcyjne + 6 godzinny wyjazd studialny

Kurs koñczy siê certyfikatem wymaganym przez banki do kredytów i do korzystania ze rodków pomocowych UE. Koszt kursu 100 z³ od osoby.

bêdzie bud¿et powiatu na rok 2006.

Zg³oszenia pod telefonem 077 4622470

lub w biurze Zwi¹zku l¹skich Rolników, tel. 077 4543144, 077 4231365

tu. Ostatecznie, projekt uchwa³y zo-

I.T.
Prezes Zarz¹du - Ks. Norbert Nowainski

Unijne pieni¹dze czekaj¹

modernizacjê sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê: przy³¹cza do istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,

gazowej i cieplnej, instalacji elektro-

dok. ze str. 1
czerpania siê puli dostêpnych rod-

czalnie cieków, a tak¿e budowê lub

sprzeda¿y i promocji przez internet

-

Kto mo¿e z³o¿yæ wniosek w ra-

energetycznych oraz indywidualnych

produktów rolnych.

mach tego dzia³ania?

urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê ze

Jak widaæ  jest jeszcze trochê czasu,

skaæ m.in. na koszty rozbudowy lub

oraz osoby prawne prowadz¹ce dzia-

-

¿ony, tym rolnik ma wiêksze szanse

mieszkalnych i gospodarczych na cele

KRS.

go, ¿e pula rodków jest ograniczo-

zakup wyposa¿enia i sprzêtu tury-

ków w ramach limitu przyznanego
na województwo opolskie.

ale im szybciej wniosek zostanie z³ona uzyskanie dofinansowania dlatena.
-

W ramach tego dzia³ania  kon-

tynuuje A. Bajer  przewidziano rod-

Pomoc finansow¹ mo¿na uzy-

adaptacji istniej¹cych budynków

agroturystyczne i ich wyposa¿enie,
stycznego oraz rekreacyjnego, zwierz¹t s³u¿¹cych do celów terapeutycz-

nych, sportowych i rekreacyjnych,

ki na wspieranie projektów zwi¹za-

zakupu sprzêtu komputerowego i

dochodów równie¿ z innej, dodatko-

transportu itp. (wszystkie informa-

nych z uzyskiwaniem przez rolników
wej, dzia³alnoci ni¿ rolnicza. Wymieniæ tu trzeba projekty zwi¹zane z

uruchomieniem lub rozwojem dzia-

³alnoci w zakresie agroturystyki;
us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem; us³ug na rzecz rolnic-

twa i gospodarki lenej; bezporedniej sprzeda¿y produktów z w³asne-

go gospodarstwa; produkcji bioma-

sy; rzemios³a i rêkodzielnictwa, drob-

nych us³ug na rzecz mieszkañców

obszarów wiejskich; e-commerce 

oprogramowania, zakupu rodków
cje s¹ umieszczone na stronie inter-

netowej ARiMR www.arimr.gov.pl

lub stronie Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl ).
-

Ile pieniêdzy mo¿na otrzymaæ

w ramach dzia³ania 2.4?
-

Pomoc dla jednego beneficjenta 

-

Rolnicy i domownicy rolników

tu liczyæ rolnicy?

skodawcy równie¿ odsy³am do wspo-

ku  nie wiêcej ni¿ 50 procent kosz-

wych; a ulotki na temat tego progra-

inwestycje drogowe  do 200 ty-

wiatowym ARiMR w Strzelcach

su zaopatrzenia gospodarstw w wodê

Dla ucilenia definicji wnio-

mnianych wczeniej stron internetomu s¹ dostêpne tak¿e w Biurze PoOpolskich i naszym Oddziale Regio-

n a l n y m Ag e n c j i . To d z i a ³ a n i e t o
zreszt¹ niejedyne ród³o szans uzy-

skania pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Bardzo ciekawe mo¿liwoci
stwarza dzia³anie 2.6  Rozwój i
ulepszanie infrastruktury tech-

nicznej zwi¹zanej z rolnictwem. W

jego ramach mo¿na uzyskaæ pomoc

okresie realizacji programu i nie mo¿e

wewnêtrznych, budowê i moderniza-

przekroczyæ poziomu 50 procent

kosztów kwalifikowalnych.

Na jak wysokie wsparcie mog¹

³alnoæ rolnicz¹ i zarejestrowane w

gospodarstwa rolnego nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 100 tysiêcy z³otych w

róde³ niekonwencjonalnych.

m.in. na budowê i modernizacjê dróg
cjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zaopatrze-

nia w wodê, przydomowe oczysz-

-

Tak jak w poprzednim przypad-

tów kwalifikowalnych, z tym ¿e na

siêcy z³otych, na inwestycje z zakre-

lub oczyszczanie cieków  do 80

tysiêcy z³, a dla urz¹dzeñ zaopatrze-

nia w energiê  do 120 tysiêcy z³o-

tych.
-

Czy w tym ostatnim przypad-

ku mo¿na liczyæ równie¿ na sfinansowanie kot³a i instalacji do
ogrzewania gospodarstwa owsem?
Takie rozwi¹zania ju¿ stosowane
s¹ w zachodniej Europie, a w Polsce na Podlasiu, a i w okolicach
Miechowa w Ma³opolsce.

-

Tak, takie rozwi¹zania te¿ s¹

mo¿liwe dziêki tym rodkom.

Rozmawia³a Marta Górka

Stypendia unijne
dok. ze str. 1
wyp³ata posiadanych rodków do
koñca roku.

Przypominam na co mo¿na w
tym roku przeznaczyæ stypendium:
koszty zakwaterowania w bursie, in-

ternacie, posi³ku w sto³ówce szko³y,
dojazdu do i ze szko³y rodkami komunikacji zbiorowej, zakupu podrêcz-

ników, s³owników, stroju na zajêcia
wychowania fizycznego, plecaka, en-

cyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, biologicznych, historycz-

nych, lektur, materia³ów dydaktycz-

nych zapisanych w postaci elektro-

nicznej, przyborów szkolnych, repe-

tytoriów, zbiorów zadañ, zap³aty cze-

snego za naukê w szkole niepublicz-

nej o uprawnieniach publicznej, op³at
za korepetycje, kursu prawa jazdy -

jeli jest obligatoryjnie wymagany
przez szko³ê, biletów na wycieczki te-

matyczne do kina, teatru, muzeum oraz

innych wynikaj¹cych ze specyfiki

ka¿dej szko³y i okrelonych zarz¹dze-

niem jej dyrektora.

A. Gawlik

