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POWIAT STR Z E LE C K I

Kawa³ek chodnika ju¿ jest

26 sierpnia przeciêciem wstêgi zakoñczy³ siê odbiór I etapu zadania pod nazw¹
Budowa chodnika w ci¹gu drogi powiatowej Mylina  Staniszcze Ma³e, na
skrzy¿owaniu ulic Fr. Myliwca i ks. Gajdy. Drugi etap tego zadania przewidziany jest do realizacji w przysz³ym roku. Bêdzie obejmowa³ u³o¿enie chodnika wzd³u¿ ulicy Myliwca i odwodnienie jezdni.

Pracownicy wreszcie
dostan¹ wyrównanie

Kiedy mo¿na
budowaæ
w granicy posesji
Wymagania dotyczace sytuowania budynków i ich odleg³oci od granic z s¹siednimi dzia³kami budowlanymi, okrela Rozporz¹denie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z pón. zm.).
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem
budynek mo¿e byæ sytuowany bezporednio przy granicy je¿eli:
- wynika to z ustaleñ miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub,
- nie jest mo¿liwe zachowanie przepisowych odleg³oci (3 m od granicy
mo¿na sytuowaæ cianê pe³n¹) ze
wzglêdu na rozmiary dzia³ki (w¹ska
dzia³ka).
Budynek mo¿na równie¿ sytuowaæ bezporednio przy granicy jeli
na s¹siedniej dzia³ce istnieje budynek
ze cian¹ bez otworów okiennych lub
drzwiowych albo wydano decyzjê o
pozwoleniu na budowê tak usytuowanego budynku. W takim przypadku
budynek musi przylegaæ do istniej¹cej ciany budynku s¹siedniego.
Wy¿ej wymienione przypadki s¹
jedynymi umo¿liwiaj¹cymi budowê
budynku bezporednio w granicy.

dok. ze str. 1
Ze skróceniem godzin odwiedzin
musz¹ siê liczyæ rodziny i znajomi
pacjentów w strzeleckim szpitalu. Od
1 padziernika gocie bêd¹ mogli sk³adaæ wizyty tylko do godziny 20.00.
S¹ dwa powody takich ograniczeñ.
G³ównym jest zwiêkszenie zagro¿enia ró¿nego rodzaju zamachami, na co
zwraca uwagê Obrona Cywilna. Chcemy zminimalizowaæ ryzyko mówi dyrektor Kreis - i ograniczyæ
pobyt obcych osób w godzinach wieczornych na terenie placówki. Ostat-

nio, z powodu fa³szywego alarmu,
musiano przeprowadziæ ewakuacjê
pacjentów szpitala - operacjê w tym
konkretnym przypadku nie tylko niepotrzebn¹ i kosztown¹, ale - co wa¿niejsze - nara¿aj¹c¹ zdrowie i ¿ycie
pacjentów. Drug¹ przes³ank¹ jest dobro pacjentów - czêæ z nich po godzinie 20.00 chce ju¿ spokojnie spaæ,
bez gwaru rozmów odwiedzaj¹cych.
Ograniczenie pobytu goci do tej godziny nie dotyczy oczywicie mê¿ów
chc¹cych uczestniczyæ w porodach.

I N FO R MAC JA
Starosta Strzelecki informuje, ¿e
w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr
2 w Strzelcach Opolskich, na
tablicy og³oszeñ wywieszono
wykaz nieruchomoci Skarbu
Pañstwa przeznaczonych do
sprzeda¿y.

0501 723 252
W dniu 22.07.2005r. Zespól Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich podpisa³ umowê z dostawc¹ sprzêtu monitoruj¹cego parametry ¿yciowe pacjentów Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich
zgodnie z projektem realizowanym w ramach poddzia³ania 3.5.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  w
ramach Unii Europejskiej - wspó³finansowanym ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa.

to numer telefonu alarmowego
dostêpnego przez ca³¹ dobê,
uruchomionego przez
Powiatow¹ Stacjê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹
w Strzelcach Opolskich.

Wizyta samorz¹dowców z Hildesheim
4 sierpnia w sali narad starostwa powiatowego w Strzelcach
Opolskich odby³o siê spotkanie z
delegacj¹ gospodarczo  polityczna z powiatu Hildesheim. Tematem
tego spotkania by³: Model organizacji wspólnego z powiatem Hildesheim pozyskiwania inwestorów
W spotkaniu tym wziêli udzia³
pose³ Helmut Padzior, starosta i wicestarosta strzelecki oraz wójtowie i
burmistrzowie gmin powiatu strzeleckiego a tak¿e osoby odpowiedzialne
w poszczególnych gminach za pozyskiwanie inwestorów.
Na spotkaniu tym zosta³y przedstawione oferty inwestycyjne jakimi
dysponuj¹ poszczególne gminy powiatu strzeleckiego. Natomiast przedstawiciel delegacji z Hildesheim w
swoim wyst¹pieniu przedstawi³ procedury pozyskiwania inwestorów w
Niemczech.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

MURARZ
(3 osoby)
P£YTKARZ
(3 osoby)
MALARZ
(3 osoby)
MURARZ DO
KLINKIERU
BRUKARZ
TRAKTORZYSTA
KIEROWCA KAT. C+E
MAJSTER BUDOWY
OPIEKUNKA
KRAWCOWA
-SZWACZKA
(3 osoby)
PRASOWACZKA
(1/2 etatu)
SPRZEDAWCA
(1/2 etatu)
MONTER

JEMIELNICA

- dowiadczenie,

WG ZLECEÑ

- mo¿liwoæ zakwaterowania

STRZELCE OP.
KOLONOWSKIE

LUSARZ - SPAWACZ

SZCZEPANEK

KSIÊGOWAPRACOWNIK
ADMINISTRACYJNO
-BIUROWY

STRZELCE OP

KRAJ

- dowiadczenie

STRZELCE OP.
WG. ZLECEÑ
WG. ZLECEÑ
WG. ZLECEÑ
SZYMISZÓW
STRZELCE OP
.
STRZELCE OP.

-pr. jazdy kat. B
_
_
- wykszta³cenie kierunkowe
- wykszta³cenie pielêgniarskie
- wykszta³cenie kierunkowe;
- dowiadczenie
- wykszta³cenie wy¿sze
-

obs³uga kasy fiskalnej;
min. sanitarne
upr. na wózki wid³owe
pr. jazdy kat. B
dowiadczenie,
upr. spawacza elektrycznego
wykszta³cenie rednie
kierunkowe

Wa¿ne dla przedsiêbiorców:
zmiana ustawy
Prawo ochrony rodowiska
Ustawa z dnia 18 maja 2005r. O
zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektórych innych
ustaw zmienia ok. 98 artyku³ów i dodaje prawie drugie tyle. Zmiana dotyczy miêdzy innymi zasad ponoszenia op³at i administracyjnych kar pieniê¿nych.
Podstawowa zmiana dotycz¹ca
ponoszenia op³at polega na przejciu
z kwartalnego na pó³roczny system
rozliczeñ z tego tytu³u  zgodnie z
nowym brzmieniem art. 285 ust 2
ustawy PO , podmiot korzystaj¹cy
ze rodowiska wnosi op³atê do koñca
miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie
ka¿dego pó³rocza . W tym samym terminie jest zobowi¹zany przed³o¿yæ
marsza³kowi województwa wykaz
zawieraj¹cy informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokoci op³at
. Zmiana ma na celu zmniejszenie obci¹¿eñ zwi¹zanych ze stosowaniem
przepisów ochrony rodowiska dla
przedsiêbiorców. Zgodnie z nowym
brzmieniem art. 288 ust. 1 , je¿eli podmiot korzystaj¹cy ze rodowiska nie
przed³o¿y wykazu zawieraj¹cego informacje i dane o zakresie korzystania ze rodowiska oraz o wysokoci
nale¿nych op³at marsza³ek województwa wymierza , w drodze decyzji , op³atê w wysokoci stanowi¹cej
ró¿nicê pomiêdzy op³at¹ nale¿n¹ a
wynikaj¹c¹ z wykazu.
Nie wnosi siê op³at z tych rodzajów korzystania ze rodowiska sporód wymienionych w art. 273 ust 1
których pó³roczna wysokoæ wnoszona na rachunek Urzêdu Marsza³kowskiego nie przekracza 400 z³. Do op³at
za korzystanie ze rodowiska nale¿nych do dnia 30 czerwca 2005r. Stosuje siê art. 289 ust. 1 w brzmieniu
dotychczasowym ( zwolnienie dotyczy³o op³aty , której wysokoæ nie
przekroczy³a 200 z³ ).
W celu eliminacji dysproporcji jaka
powsta³a pomiêdzy sankcjami zwi¹-

zanymi z korzystaniem ze rodowiska z naruszeniem warunków okrelonych w pozwoleniu ( pozwolenie
na wprowadzanie do powietrza gazów
lub py³ów oraz pobór wód lub wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi ) a sankcjami zwi¹zanymi z brakiem pozwolenia zmieniono art. 292
PO ³¹cznie z regulacj¹ zawart¹ w
przepisach przejciowych - art. 14
ustawy o zmianie ustawy  PO oraz
niektórych innych ustaw. Dotychczas
sankcje za przekroczenie warunków
okrelonych w pozwoleniu by³y
znacznie ostrzejsze ni¿ jego brak .
Prowadzi to w wielu przypadkach do
braku zainteresowania podmiotów
uzyskaniem wymaganych pozwoleñ
Proces podwy¿szania op³at bêdzie roz³o¿ony w czasie . Za okres do
koñca 2005r. oraz za 2006r. Op³aty
za brak pozwoleñ bêd¹ wynosi³y
100% , za 2007 i 2008r.  200%, a od
2009r.  500%.
W art. 298 ust. 1 pkt. 2 i 5 zmodyfikowane zosta³y rodzaje przekroczeñ , za które wymierzana jest kara
pieniê¿na ( zmiana dotyczy cieków i
ha³asu). W przypadku cieków administracyjna kara pieniê¿na jest wymierzana za przekroczenie okrelonych
w pozwoleniu warunków dotycz¹cych iloci cieków , ich stanu , sk³adu, minimalnej procentowej redukcji
stê¿eñ substancji w ciekach oraz
masy substancji w odprowadzanych
ciekach przypadaj¹cych na jednostkê masy wykorzystywanych surowców. Do tych zmian dostosowano art.
310 okrelaj¹cy górne jednostkowe
stawki kar.
Art. 305 i 305a wraz z przepisami zawartymi w rozdziale 3 Przepisy
szczególne dotycz¹ce kar za wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza , wprowadzanie cieków oraz
emisji ha³asu (art. 314 i 315) , zawieraj¹ zmiany podstaw ustalenia przekroczenia.
JK.

