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STANOWISKO
MIEJSCE

PRACY

WYMAGANIA

OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

DEKARZ � CIE�LA WG ZLECEÑ - zawodowe
- prawo jazdy kat.B

POMOCNIK WG ZLECEÑ - mile widziane prawo
BUDOWOWLANY   jazdy kat.B
POMOCNIK
BUDOWLANY WG ZLECEÑ -  praca na wysoko�ci 3m.
DIAGNOSTA SAM. STRZELCE OP. - �rednie lub zawodowe

- aktualne uprawnienia do
  badania pojazdów
  samochodowych
- prawo jazdy kat.B

SZWACZKA DOBRODZIEÑ - wykszta³cenie zawodowe
KIEROWCA KAT D KRAJ - prawo jazdy kat.D

- �wiadectwo kwalifikacji
TRAKTORZYSTA STRZELCE OP. - prawo jazdy kat T

-  znajomo�æ mechaniki

PRACOWNIK ROBÓT
WYKOÑCZENIOWYCH KRASIEJÓW -
PILARZ - DRWAL NADLE�NICTWO - kurs pilarza

ZAWADZKIE
BUFETOWA KAD£UB - zawodowe

- mile widziana ksi¹¿eczka
  zdrowia

PRACOWNIK STRZELCE OP. - min �rednie
ADMINSTRACYJNO - do�wiadczenie w handlu
BIUROWY - znajomo�æ obs³. komp.
OPIEKUN KLIENTA STRZELCE OP. - wy¿sze lub �rednie
DORADCA KLIENTA   (ekonomiczne)
TECHNIK FARMACJI KOLONOWSKIE - wykszta³cenie kierunkowe
TECHNIK
FIZJOTERAPII ZAWADZKIE - wykszta³cenie kierunkowe
OSOBA WYKONJ¥CA STRZELCE OP. - min �rednie
CZYNNO�CI - prawo jazdy kat.B
AGENCYJNE

liczby bezrobotnych do ilo�ci osób
aktywnych zawodowo (czyli
wszystkich, którzy mogliby praco-
waæ: mê¿czy�ni w wieku 18-65 lat,
kobiety 18-60 lat). Stopa bezrobocia
w powiecie strzeleckim wynosi 16,1%
i jest ni¿sza od �redniej wojewódzkiej
i krajowej. Nawet najlepiej napisany
projekt przegrywa w porównaniu z
powiatami, w których bezrobocie siêga
25 czy 30%. Podam tylko dla przy-
k³adu, ¿e województwo opolskie ubie-
ga³o siê o �rodki w wysoko�ci ponad
9 mln z³ a otrzyma³o 1 mln, z tego my
� wspomniane wcze�niej 110 tysiê-
cy. W tej chwili program, który nie
ma przynajmniej 50-procentowej efek-
tywno�ci, nie ma co liczyæ na dofi-
nansowanie. A takiego poziomu na
pewno nie maj¹ roboty publiczne czy

Zamiast 1,7 mln z³otych

dostali�my 200 tysiêcy
prace interwencyjne, bo jaki praco-
dawca na sta³e zatrudni osoby skiero-
wane do takich prac?
- W stosunku do ubieg³ego roku
nasz Urz¹d Pracy dysponuje zmniej-
szon¹ o 35 procent pul¹ pieniêdzy,
któr¹ otrzymali�my na podstawie al-
gorytmu. Oznacza to, ¿e ta �dziura�
bêdzie siê ci¹gnê³a. W dodatku bêdzie
ciê¿ko j¹ za³ataæ, bo na dobr¹ sprawê
nie ma ju¿ �róde³, z których mogliby-
�my uzyskaæ dodatkowe �rodki.
- W tej chwili (19 maja � przyp.
mg) mamy jeszcze pieni¹dze na szko-
lenia (ok. 50 tysiêcy z³), 180 tysiêcy
na sta¿e, 60 tysiêcy na refundacje no-
wych miejsc pracy oraz 90 tysiêcy na
dotacje � niewiele w stosunku do po-
trzeb.

mg

Urz¹d Marsza³kowski nie zaak-
ceptowa³ z³o¿onego wniosku o p³at-
no�æ, podwa¿aj¹c celowo�æ przezna-
czenia stypendium unijnego na zakup
np. kilku sztuk kartonu, czy trzech
koszulek sportowych po 7 z³ ka¿da
(zdaniem UMWO wsparcie stypen-
dialne nie ma na celu os³ony socjalnej,
a wyrównanie szans w dostêpie do
edukacji, wiêc dwie pary ka¿dego ro-
dzaju stroju sportowego w skali ca³e-
go roku szkolnego � koszulek, spode-
nek, tenisówek - to absolutne maksi-
mum, bez wzglêdu na warto�æ pro-
duktu).

Brak �rodków to jedna, ale nie je-
dyna przyczyna opó�nieñ. Szeroko
nag³o�nione uproszczenie procedury
wyp³aty stypendiów � czyli wyp³a-
ta gotówk¹, na podstawie o�wiadcze-
nia o wykorzystaniu przyznanego
wsparcia na cele edukacyjne i za-
�wiadczenia o uczêszczaniu na zajê-
cia szkolne � to spora rewolucja w
stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹-
cych zasad.

Skutek? Konieczno�æ zmiany re-
gulaminu przyznawania i przekazy-
wania stypendiów, dodajmy � zmia-
na czasoch³onna. Wymaga uchwale-
nia zmian w regulaminie przyznawa-
nia i przekazywania stypendium
uczniom przez Radê Powiatu, za-
twierdzenia uchwa³y przez nadzór w
Urzêdzie Wojewódzkim, publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego i uprawomocnienia w
ci¹gu 14 dni od momentu publikacji),
a nastêpnie podpisania aneksów do
umów przekazywania stypendium z
pe³noletnimi uczniami lub rodzicami
uczniów niepe³noletnich, zgromadze-
nia w/w o�wiadczeñ i informacji o ilo-
�ci godzin nieusprawiedliwionych dla
ka¿dego stypendysty. Dopiero po
spe³nieniu tych wszystkich formal-
no�ci i oczywi�cie po otrzymaniu
�rodków z Urzêdu Marsza³kowskie-
go mo¿liwa bêdzie wyp³ata stypen-
diów za zaleg³e miesi¹ce w formie go-
tówki � czyli ju¿ bez przedstawiania
faktur i rachunków. Kiedy to nast¹-
pi? Jedyna mo¿liwa odpowied� w tej
sytuacji: oby jak najszybciej!

Zupe³nie inaczej przedstawia siê
sytuacja stypendystów-studentów.
Powiat Strzelecki rozliczy³ siê z
pierwszej transzy �rodków i otrzy-
ma³ ju¿ ca³¹ przyznan¹ kwotê na re-
alizacjê projektu w roku akademickim
2005/2006 � wiêc stypendia powin-
ny wp³ywaæ na rachunki bankowe stu-
dentów regularnie. Przypomnijmy �
studenci nie musz¹ siê rozliczaæ z ka¿-
dej z³otówki otrzymanej w ramach
projektu � po spe³nieniu wszystkich
formalno�ci zwi¹zanych ze z³o¿eniem
wniosku o przyznanie stypendium
wraz z za³¹cznikami i podpisaniu
umowy -  stypendium wp³ywa na
wskazany rachunek bankowy, a stu-
dent wydaje je zgodnie  z w³asnym
uznaniem. Miejmy nadziejê, ¿e ju¿
nied³ugo tak samo bêdzie z uczniami.

Anna Gawlik

Stypendia dla

cierpliwych

Mowa oczywi�cie o tych rolni-
kach, którzy nie zmie�cili siê w wy-
znaczonym terminie sk³adana wnio-
sków o dop³aty bezpo�rednie, czyli
do 15 maja. Jest ich oczywi�cie zde-
cydowana mniejszo�æ, ale oczywi�cie
s¹, a sk³adaj¹c dokumenty po tym
dniu nara¿ali siê na kary w wysoko-
�ci 1% dop³aty za ka¿dy dzieñ zw³o-
ki.

Otó¿ w tym roku kar nie bêdzie,
dziêki udanym negocjacjom z Komisj¹
Europejsk¹. Sk¹d wynik³y problemy?
G³ównie z opó�nienia w drukowaniu
formularzy przez Pañstwow¹ Wy-
twórniê Papierów Warto�ciowych, ale
te¿ z powodu d³ugiej zimy i spiêtrze-
nia prac polowych w okresie, kiedy
nale¿a³o my�leæ o przygotowaniu
wniosków.

Ile wniosków z³o¿ono? W powie-
cie strzeleckim sytuacja wygl¹da zde-
cydowanie lepiej ni¿ w wojewódz-
twie opolskim: do 22 maja dokumen-
ty z³o¿y³o 2.133 rolników, w tym �
18 po terminie. Oznacza to, ¿e na te-
renie powiatu strzeleckiego unijnymi
dop³atami zainteresowanych by³o
nieco mniej osób ni¿ przed rokiem -
97,6 proc., podczas, gdy �rednia w
województwie wynios³a 96,2%.
Mo¿liwe jednak, ¿e do 15 czerwca
ilo�æ wnioskodawców jeszcze wzro-
�nie.

Z jakiej pomocy jeszcze rolni-

cy mog¹ skorzystaæ?

W terminie od 15 maja do 31

sierpnia wnioski mog¹ sk³adaæ ci

producenci rolni, którzy po raz

pierwszy bêd¹ siê ubiegaæ o wspar-

cie z tytu³u przedsiêwziêæ rolno-

�rodowiskowych, a ich realizacjê roz-
poczn¹ po 1 marca 2007 r.

Decyzje administracyjne dla
wniosków z³o¿onych w tym termi-
nie bêd¹ wydawane od 1 wrze�nia do
15 grudnia br. (w poprzednich latach
termin wydawania decyzji mija³ z
koñcem lutego kolejnego roku). Zmia-
na ta wynika z koñcz¹cego siê okresu
programowania Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2004-2006 i
ma na celu optymalne wykorzysta-
nie �rodków.

Celem  tego programu jest pro-
mocja produkcji rolniczej, prowadzo-
nej zgodnie z wymogami ochrony �ro-
dowiska oraz ochrony i kszta³towa-

Wa¿ne dla rolników

Spó�nialscy bez kar

nia krajobrazu, ochrony zagro¿onych
wyginiêciem gatunków dzikiej fauny i
flory i ich siedlisk, a tak¿e zasobów
genetycznych zwierz¹t gospodar-
skich.

W ramach programu rolnicy mog¹
korzystaæ z siedmiu pakietów, takich
jak rolnictwo zrównowa¿one, które
polega na ograniczeniu nawo¿enia i
przestrzeganiu odpowiedniego na-
stêpstwa ro�lin, rolnictwo ekologicz-
ne czy zachowanie rodzimych ras
zwierz¹t gospodarskich (utrzymywa-
nie hodowli ras byd³a, koni i owiec
zagro¿onych wyginiêciem).

Na terenie naszego powiatu w ra-
mach tego programu rolnicy sk³adaj¹
wnioski g³ównie na ochronê gruntów
rolnych przed erozj¹ (stosowanie po-
plonów, gdzie mo¿na uzyskaæ od 330
z³ za ha do 570 z³ za ha), pojedyncze
wnioski sk³adane s¹ na ochronê ras
zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem
(np. za konia mo¿na otrzymaæ 130 z³
na rok, a za byd³o � 1080 z³.

W terminie od 1 czerwca do 15

lipca przyjmowane bêd¹ w biurach

powiatowych ARiMR wnioski na za-

lesianie gruntów rolnych.

Producent rolny podejmuj¹cy siê za-
lesienia gruntów rolnych mo¿e otrzy-
maæ nastêpuj¹ce p³atno�ci:

Wsparcie na zalesienie (od 4300
z³/ha do 5 900 z³/ha) � jednorazowy
rycza³t za poniesione koszty zalesie-
nia i ewentualnego ogrodzenia upra-
wy le�nej wyp³acany w pierwszym
roku po wykonaniu zalesienia.

Premiê pielêgnacyjn¹ � rycza³t
za poniesione koszty prac pielêgna-
cyjnych wyp³acany corocznie przez
5 lat od dnia wykonania zalesienia.
Wysoko�æ premii wynosi od 420 z³/
ha do 750 z³/ha (bez zastosowania za-
bezpieczeñ przed zwierzyn¹).

Premiê zalesieniow¹ � rycza³t
za utracone dochody z tytu³u prze-
kszta³cenia gruntów rolnych na grun-
ty le�ne, wyp³acany corocznie przez
20 lat pocz¹wszy od roku, w którym
wykonano zalesienie (premia ta pod-
lega dziedziczeniu).

Przez ca³y rok natomiast mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie rent
strukturalnych.

Mg.

* OPERATORÓW SPZRÊTU BUDOWLANEGO
* OPERATORÓW OBRABIAREK STEROWANYCH

NUMERYCZNIE
* OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem takich kwalifikacji prosimy
o kontakt z Powiatowym Urzêdem Pracy w Strzelcach Op.
Informacji udziela p. El¿bieta �wiat³y � tel. 077 462 18 14.

 Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

informuje

¿e w dniu 5 lipca 2006 roku o godzinie 11oo

w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2,
w sali narad na II piêtrze odbêdzie siê II przetarg ustny nieograniczony

w celu sprzeda¿y nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckiego,
po³o¿onej w Kad³ubie przy ul. Wodnej nr 13,

zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
o powierzchni u¿ytkowej 792,64 m2.

Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 1156/2
o powierzchni 0,4852 z mapy 7,

a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 51749
prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci - 156.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny - 1.560,00 z³
Wadium  (p³atne w pieni¹dzu) -  8.000,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 29 czerwca 2006 r. na konto Starostwa

Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le�nica,
Oddzia³ Strzelce Opolskie,

na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, za-
licza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci, a w przypadku odst¹pie-
nia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego �
przepada.

Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami,

pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Dni Ziemi

Strzeleckiej
3 � 4 CZERWCA

W programie m.in.:
* igrce rycerskie,
* koncerty: Dody, Urszuli,

Bad Boys Blue, i innych ze-
spo³ów

* zawody Strongmenów

Zapraszamy
na �wietn¹ zabawê

dok ze str. 1 dok ze str. 2

dok ze str. 1

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich

organizuje nastêpuj¹ce kursy:


