
5P O W I A T   S T R Z E L E C K I

Od 1 sierpnia rolnicy bêd¹ mogli
siê ubiegaæ o tzw. renty strukturalne
(wcze�niejsze emerytury) w zamian
za przekazane gospodarstwo rolne,
zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dn. 30.04.2004 r. (opu-
blikowanym w Dz.U. nr 114,
poz.1191). Wnioski przyjmowane
bêd¹ w Biurze Powiatowym Agencji
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
w Strzelcach Opolskich przy ul. Jor-
danowskiej. Tam te¿ zostanie urucho-
miony punkt informacyjny dla
wszystkich zainteresowanych tema-
tem.

Kto mo¿e z³o¿yæ wniosek?
Ka¿dy rolnik, który spe³nia kil-

ka okre�lonych warunków:
- ma ukoñczone 55 lat, ale nie

osi¹gn¹³ wieku emerytalnego i nie
ma ustalonego prawa do emery-
tury lub renty z innych �róde³
(ZUS, KRUS)

- przed dniem z³o¿enia wniosku
prowadzi³ nieprzerwanie przez
co najmniej 10 lat dzia³alno�æ rol-
nicz¹ w gospodarstwie rolnym i
podlega³ w tym okresie ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu
przez okres co najmniej 5 lat

- zosta³ wpisany do ewidencji pro-
ducentów rolnych, ewidencji go-
spodarstw rolnych i wniosków o
przyznanie p³atno�ci

- przekaza³ gospodarstwo rolne o
³¹cznej powierzchni u¿ytków
rolnych co najmniej 1 ha

- nie ma zaleg³o�ci z tytu³u p³ace-
nia sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne rolników

Komu mo¿na przekazaæ
gospodarstwo?

Mo¿na to zrobiæ na rzecz Skarbu
Pañstwa (Agencja Rozwoju i Moder-
nizacji Rolnictwa mo¿e skorzystaæ z
prawa pierwokupu) albo na rzecz:
- nastêpcy lub
- na powiêkszenie jednego lub kil-

ku gospodarstw rolnych przez
odp³atne albo nieodp³atne prze-
niesienie prawa w³asno�ci lub

- powiêkszenie jednego lub kilku
gospodarstw rolnych przez prze-
kazanie gospodarstwa w dzier¿a-

wê na okres co najmniej 10 lat.
Przejmuj¹cy gospodarstwo musi

siê zobowi¹zaæ do prowadzenia w
nim dzia³alno�ci rolnej przez co naj-
mniej 5 lat lub zalesiæ je, je�li teren
przeznaczony jest do tego celu w miej-
scowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Ile mo¿na dostaæ?
Podstawowa wysoko�æ renty

strukturalnej za przekazane gospo-
darstwo wynosi 210% najni¿szej
emerytury (ostatnio 552,63 z³). Pod-
stawa mo¿e jednak zostaæ zwiêkszo-
na o dodatek na ma³¿onka o wysoko-
�ci 60% najni¿szej emerytury, je�li
gospodarstwo stanowi³o �ród³o
utrzymania dla obojga ma³¿onków i
oboje spe³niaj¹ okre�lone wcze�niej
warunki oraz o 50% kwoty najni¿-
szej emerytury w przypadku prze-
kazania gospodarstwa o powierzch-
ni co najmniej 3 ha, a tak¿e po 3% za
ka¿dy pe³ny hektar u¿ytków rolnych
powy¿ej 3 ha UR na powiêkszenie
innego gospodarstwa rolnego, ale nie
wiêcej ni¿ za 20 ha UR powy¿ej 3
ha. £¹czna wysoko�æ renty struktu-
ralnej, wraz ze wszystkimi podany-
mi wy¿ej dodatkami, nie mo¿e prze-
kroczyæ 440% kwoty najni¿szej eme-
rytury.

Renta przez 10 lat
Renta strukturalna wyp³acana bê-

dzie co miesi¹c, w terminie okre�lo-
nym w decyzji administracyjnej przy-
znaj¹cej rentê, nie d³u¿ej jednak ni¿
przez 10 lat. Osoba pobieraj¹ca rentê
strukturaln¹ zobowi¹zana jest do
op³acania sk³adek na KRUS, a je�li
zwiêkszona zosta³a o dodatek na
wspó³ma³¿onka � to równie¿ obowi¹-
zuj¹ sk³adki na KRUS od ma³¿onka.

W przypadku, gdy uprawniony
w trakcie pobierania renty struktu-
ralnej nabêdzie uprawnieñ do emery-
tury ustawowej, renta strukturalna
bêdzie wyp³acana w wysoko�ci po-
mniejszonej o kwotê emerytury. Na-
tomiast je�li uprawniony podejmie
pracê zarobkow¹, z wyj¹tkiem pro-
wadzenia pozarolniczej dzia³alno�ci
gospodarczej, wyp³ata renty struk-
turalnej ulega w ca³o�ci zawieszeniu.

Emerytura
za gospodarstwo

szpitala, pisali�y równie¿ o darczyñ-
cach, bez których te nowo�ci nie by-
³yby mo¿liwe. I choæ, jak wspomnie-
li�my, zakup wideogastroskopu by³
zaplanowany ze �rodków szpitala, to
jednak kupiono go dziêki hojno�ci
sponsorów. Kosztowaæ mia³ ok. 77
tysiêcy z³otych. Dziêki sponsorom -
a dok³adnie - wp³aceniu ca³ej kwoty
jednorazowo, sprzêt okaza³ siê tañ-
szy o 8 procent. Dodajmy, ¿e gdyby
szpital kupowa³ go samodzielnie -
nale¿no�æ by³aby sp³acana w ratach.
Pora wreszcie powiedzieæ, kto by³
szpitalnym dobroczyñczc¹. Chyba
¿aden z czytelników siê nie zdziwi:
50 tysiêcy z³otych na ten cel prze-
znaczy³a Gmina Strzelce Opolskie, a

20 tysiêcy z³otych - Cementownia
Góra¿d¿e S.A.
Dyrektor strzeleckiego ZOZ Marian
Kreis za naszym po�rednictwem ser-
decznie dziêkuje wszystkim dotych-
czasowym sponsorom, w�ród któ-
rych na pierwszym miejscu wymie-
nia w³a�nie samorz¹d Gminy Strzel-
ce Op. - nigdy nasze pro�by nie po-
zosta³y bez echa i  hojnego wsparcia.
- Wydatnie pomaga nam te¿ Powiat
Strzelce Opolskie - dodaje, a Cemen-
townia Góra¿d¿e S.A. wspar³a nas
wprawdzie po raz pierwszy, ale
mamy nadziejê - nie ostatni.W obec-
nej sytuacji s³u¿by zdrowia ka¿da
pomoc i ka¿da z³otówka licz¹ siê na
wagê z³ota.

m.

Wideogastroskop
ju¿ dzia³a

- To nie pierwszy raz, gdy Gmi-
na Strzelce Opolskie wspomaga
szpital. Jak Panu udaje siê nak³o-
niæ radnych do podjêcia takich de-
cyzji? Przecie¿ mogliby powie-
dzieæ: szpital jest powiatowy, niech
starostwo pomaga.
- Nigdy nie mia³em problemów z
przekonaniem Rady Miasta do ko-
nieczno�ci pomocy tej placówce.
W³a�nie dlatego, ¿e jest to szpital po-
wiatowy, który musi spe³niaæ okre-
�lone standardy, ³atwo zachêciæ na-
szych radnych. Czujemy siê odpo-
wiedzialni wobec mieszkañców, a to
przecie¿ nikt inny, tylko w³a�nie my
wszyscy bêdziemy korzystaæ z jego
us³ug. Je�³i chcemy mieæ wydolny
szpital, na przyzwoitym poziomie -
musimy mu pomóc. Mam nadziejê,
¿e podobn¹ ¿yczliwo�æ, w miarê po-
siadanych �rodków, oka¿¹ równie¿
inne samorz¹dy z terenu naszego po-
wiatu. To nie jest wprawdzie zadanie
samorz¹du gminnego, ale musimy
wzi¹æ na swoje barki to, od czego
uciekaj¹ ci, którzy powinni poczu-
waæ do odpowiedzialno�ci za tê sferê
¿ycia, czyli pañstwo.

A w³a�nie przyk³ad naszego i in-
nych szpitali powiatowych to dosko-

na³e zobrazowanie rozk³adu pañstwa.
Kiedy w 1990 roku tworzyli�my zrê-
by pañstwa obywatelskiego, marzy-
³o siê nam pañstwo przyjazne samo-
rz¹dom. Wówczas potrafili�my siê
zorganizowaæ dla osi¹gniêcia w³a-
snych, korzystnych spo³ecznie celów
i ufali�my, ¿e tak bêdzie zawsze i ¿e
pañstwo wspieraæ nas bêdzie na tej
drodze.W ci¹gu tych lat zmieni³o siê
tak wiele w podej�ciu do wielu za-
gadnieñ, do samorz¹dno�ci, do two-
rzenia prawa, ¿e dzi� muszê stwier-
dziæ z ogromn¹ przykro�ci¹, ¿e pañ-
stwo wcale nie jest nam przyjazne.
Nasze pañstwo jest wrogie. Ka¿da
nasza decyzja o wsparciu dla firm czy
s³u¿by zdrowia wywo³ywa³a k³opo-
ty z UOKiK, który traktowa³ j¹ jako
pomoc publiczn¹. W grudniu ub. roku
Rada Miasta Strzelce Opolskie pod-
jê³a uchwa³ê o pomocy dla firm na
naszym terenie. Jej czê�ci¹ s¹ zapisy
o zwolnieniach i umorzeniach z po-
datków lokalnych. Czy stoi to w
sprzeczno�ci ze znowelizowanymi
po 1 maja przepisami o udzielaniu
pomocy publicznej? Jedyna odpo-
wied�, jak¹ s³yszymy to �badamy
sprawê�.

- mówi Krzysztof Fabianowski, burmistrz Strzelec Opolskich

Musimy pomagaæ,
wyrêczaj¹c pañstwo

A jak traktowana jest pomc dla
s³u¿y zdrowia? Opiniê o tym, ¿e nie
jest traktowana jako pomoc publicz-
na otrzyma³o Zawadzkie; nasz wnio-
sek na razie zosta³ umorzony. Co bê-
dzie dalej - zobaczymy, a na pewno
poczekamy. Ca³e miesi¹ce. Jak na
wiele innych decyzji �z góry�. I to
ma byæ przyjazne pañstwo? Nie.
We¿my choæby pod uwagê ustawê o
wolontariacie. Ona równie¿ potwier-
dza moje s³owa.

W obecnej sytuacji, gdy my, sam-
rz¹dowcy, chcemy pomóc temu pañ-
stwu, przejmuj¹c na siebie czê�æ jego
obowi¹zków, napotykamy na prze-
szkody. Tak, jakby samorz¹d by³
wrogiem numer 1. Nie mo¿e liczyæ
na ¿adn¹ pomoc ze strony pañstwa,
choæ zadañ mu przybywa. Czy na
przyk³ad kto� policzy³ ile samorz¹-
dy odprowadzi³y pieniêdzy z tytu³u
VAT-u? Czy zrekompensowano nam
przynajmniej czê�æ tych kwot? Nie.
Dlatego przynajmniej powinno siê
doceniaæ to, co robimy na rzecz choæ-
by takich placówek, jak szpital. I je-
�li tylko bêdziemy w stanie - nadal
bêdziemy mu pomagaæ.

Zanotowa³a M. Górka

Uczniowie dawno zapomnieli
ju¿ o chwilach zwi¹zanych ze
�wiadectwami i koñcem
roku szkolnego. Skoñczy³y
siê te¿ emocje wywo³ane
przyjêciami do szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Wszyscy
wiedz¹, kto gdzie zosta³ przy-
jêty i czy ta w³a�nie szko³a
by³a wymarzonym celem.

M³odzie¿ wprawdzie takie emo-
cjonuj¹ce chwile ma za sob¹, ale mimo
wakacyjnej pory warto przyjrzeæ siê
wynikom rekrutacji. Zw³aszcza ¿e
nastêpna sesja Rady Powiatu po�wiê-
cona bêdzie problemom placówek
o�wiatowych.

Przyjrzyjmy siê wiêc liczbom.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Opolskich w swojej ofer-
cie edukacyjnej prezentowa³ trzy
typy szkó³: technikum, zasadnicz¹
szko³ê zawodow¹ i liceum profilowa-

Mniej uczniów w szko³ach
zawodowych

ne. O ile do tech-
nikum i liceum
profilowanego
przyjêto niemal
tyle samo
uczniów co przed
rokiem, bo tylko
o 6 mniej do tech-
nikum, a 4 wiêcej
do liceum, to w
zawodówce spra-
wa wygl¹da zu-
pe³nie inaczej. Tu
utworzony zo-
stanie tylko 1 od-
dzia³, bo ilo�æ

uczniów zmniejszy³a siê a¿ o 53 w
stosunku do roku 2003, kiedy do tej
szko³y przyjêto 195 osób.
W Zespole Szkó³ w Strzelcach
Opolskich sytuacja bardzo zbli¿ona
jest do tej sprzed roku: do liceum ogól-
nokszta³c¹cego przyjêto 125
uczniów, czyli tylko o 5 mniej ni¿ w
roku 2003. Ilo�æ utworzonych klas
pozostanie wiêc bez zmian.

Podobnie jest w pozosta³ych
dwóch ponadgimnazjalnych placów-
kach w powiecie: do Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Zawadzkiem zo-
sta³o przyjêtych 90 osób - dok³adnie
tyle samo, ile rok wcze�niej. Tak samo
jest w Zespole Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem: do szko³y zawodo-
wej przyjêto 60 osób, do liceum pro-
filowanego zosta³o przyjêtych 96
uczniów - o 6 wiêcej ni¿ w roku 2003,
a do technikum - 25, o 5 uczniów mniej
ni¿ rok temu. Spad³a natomiast ilo�æ
chêtnych do technikum wieczorowe-
go przy tej szkole - o 14 mniej ni¿ w
roku poprzednim.

W Gminazjum Dwujêzycz-
nym, przy Zespole Szkó³ w Strzel-
cach Op. bêdzie siê uczyæ 45, o 8
osób wiêcej ni¿ w roku 2003.
Specjalny O�rodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Le�nicy bêdzie mia³ rów-
nie¿ mniej podopiecznych: ³¹cznie z
gimnazjum o 38.

Z  podanych wy¿ej liczb mo¿na
by wywnioskowaæ, ¿e sytuacja wca-
le nie jest z³a: wszak wiêkszo�æ pla-
cówek nie notuje drastycznych
zmian. Jest jednak jeden wyj¹tek: za-
sadnicza szko³a zawodowa w Zespole
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-
cach Op.

O tym, ¿e szkolnictwo zawodo-
we w dzisiejszych czasach traci racjê
bytu, mówi siê ju¿ od jakiego� czasu.
Uczniowie chêtniej wybieraj¹ szko-
³y ogólnokszta³c¹ce i coraz wiêcej
szkó³ zawodowych, o w¹skim profi-
lu kszta³cenia, ma k³opoty z nabo-
rem. Nie wszystko jednak da siê wy-
t³umaczyæ akurat preferencjami
uczniów.

Jak powiedzia³ mi kto� bardzo
dobrze zorientowany w temacie, a
wol¹cy nie ujawniaæ swoich perso-
naliów, równie �le przys³u¿y³a siê tej
szkole akcja powadzona w gimna-
zjach. Owszem, organizowano spo-
tkania rodziców i uczniów z ostat-
nich klas gimnazjum z przedstawi-
cielami szkó³ ponadgimnazjalnych, ale
niezbyt ofiarnie anga¿owano siê w to.
Ponadto na niektórych spotkaniach
jako� ma³o s³ychaæ by³o s³ów zachê-
ty do uczenia siê w³a�nie w szko³ach
na terenie powiatu; mo¿na za to by³o
us³yszeæ pochlebne uwagi o szko³ach
na terenie Opola.

Marta Górka
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