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Powiat Strzelecki na realizacjê za-
dañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i
zawodowej w roku 2010 otrzyma³ �rod-
ki PFRON w wysoko�ci 839 439,00 z³,
a Uchwa³¹ Nr XXXIX/345/10 Rady Po-
wiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego
2010 r. okre�lono podzia³ �rodków fi-
nansowych PFRON na poszczególne
zadania.

Podzia³ �rodków PFRON przezna-
czonych na finansowanie w 2010 roku
zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej
oraz obowi¹zuj¹ce zasady przyznawa-
nia dofinansowañ przedstawia siê nastê-
puj¹co:
1. Uczestnictwo osób niepe³no-
sprawnych i ich opiekunów w tur-
nusach rehabilitacyjnych.

Na realizacjê zadania przyznano
kwotê: 51 364,00 z³. W ramach tego
zadania przyjêto nastêpuj¹ce ustalenia
Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego z dnia
10 marca 2010 roku dotycz¹ce zasad
przyznawania dofinansowañ:
- zgodnie z § 6 ust 3 Rozporz¹dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z
dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tur-
nusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007
r. nr 230, poz. 1694 z pó�n. zm.) dofi-
nansowanie tej samej doros³ej osobie
niepe³nosprawnej bêdzie przyznawane
raz na dwa lata.
2. Sport, kultura, rekreacja i tury-
styka osób niepe³nosprawnych.
Na realizacjê zadania przeznaczono
kwotê: 17 445,00 z³. Wnioski zostan¹
rozpatrzone zgodnie z przyjêtymi usta-
leniami Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego
z dnia 10 marca 2010 roku dotycz¹cy-
mi zasad przyznawania dofinansowañ:
- dofinansowanie wynosiæ bêdzie nie
wiêcej ni¿ 50% warto�ci przedsiêwziê-
cia (maksymalnie 5 tys. z³) na jeden
wniosek danej organizacji.
3. Zaopatrzenie w sprzêt rehabi-
litacyjny, przedmioty ortopedyczne
i �rodki pomocnicze przyznawane
osobom niepe³nosprawnym.

Na realizacjê zadania przeznaczo-
no kwotê: 130 404,00 z³. Zarz¹d Po-
wiatu Strzeleckiego w dniu 10 marca
2010 roku przyj¹³ nastêpuj¹ce ustale-
nia dotycz¹cymi zasad przyznawania
dofinansowañ:
a) zaopatrzenie w sprzêt rehabi-
litacyjny:
- obni¿yæ wysoko�æ dofinansowania
do 45% kosztów danego sprzêtu dla osób
indywidualnych,
- zrezygnowaæ z dofinansowania
sprzêtu rehabilitacyjnego dla instytucji.
b) zaopatrzenie w przedmioty or-
topedyczne i �rodki pomocnicze �
dofinansowania w tym zakresie pozo-
staj¹ na tym samym poziomie, jak w
latach ubieg³ych, zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.
4. Likwidacja barier architekto-
nicznych, w komunikowaniu siê i
technicznych, w zwi¹zku z indywi-
dualnymi potrzebami osób niepe³-
nosprawnych.

Na realizacjê zadania przyznano
kwotê: 47 366,00 z³. Do tego zadania
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego przyj¹³
nastêpuj¹ce zasady przyznawania dofi-
nansowañ:
a) likwidacja barier architekto-
nicznych:

§ 1
1. Zasady okre�laj¹:
- zasady dofinansowania ze �rodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, zwanego da-
lej �Funduszem�;
- warunki, jakie musz¹ spe³niaæ wnio-
skodawcy, ubiegaj¹cy siê o udzielenie
dofinansowania;
- zasady sk³adania i rozpatrywania
wniosków o udzielenie dofinansowania;
- zasady ustalania wysoko�ci i rozli-
czania przyznanego dofinansowania;
- katalog zawieraj¹cy wykaz urz¹-
dzeñ, materia³ów budowlanych, robót
lub innych czynno�ci z zakresu likwida-
cji barier, realizowanych w zale¿no�ci
od rodzaju niepe³nosprawno�ci.

§ 2
1. O dofinansowanie ze �rodków Fun-
duszu likwidacji barier architektonicz-
nych mog¹ ubiegaæ siê osoby niepe³no-
sprawne, które:
- maj¹ trudno�ci w poruszaniu siê,
- s¹ w³a�cicielami nieruchomo�ci lub
u¿ytkownikami wieczystymi nierucho-

mo�ci albo posiadaj¹ zgodê w³a�ciciela
lokalu lub budynku mieszkalnego, w któ-
rym stale zamieszkuj¹,
- u których likwidacja umo¿liwi lub w
znacznym stopniu u³atwi wykonywanie
podstawowych, codziennych czynno�ci
lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie ze �rodków Fundu-
szu nie przys³uguje, je¿eli podmiot ubie-
gaj¹cy siê o dofinansowanie ma zale-
g³o�ci wobec Funduszu lub podmiot ten
by³, w ci¹gu trzech lat przed z³o¿eniem
wniosku, stron¹ umowy zawartej z Fun-
duszem i rozwi¹zanej z przyczyn le¿¹-
cych po stronie tego podmiotu.
3. Dofinansowanie nie mo¿e obejmo-
waæ kosztów realizacji zadania ponie-
sionych przed przyznaniem �rodków
finansowych i zawarciem umowy o do-
finansowanie ze �rodków Funduszu.
4. W przypadku znacznego niedoboru
�rodków finansowych na realizacjê za-
dañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych wnioski bêd¹
rozpatrywane do wysoko�ci planu finan-
sowego przewidzianego na realizacjê
zadañ.

§ 3
1. Wysoko�æ dofinansowania wynosi
do 50% kosztów przedsiêwziêcia, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo¿e wynosiæ do 80% kosztów przed-
siêwziêcia, nie wiêcej jednak ni¿ do wy-
soko�ci piêtnastokrotnego przeciêtne-
go miesiêcznego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej w poprzednim kwar-
tale od pierwszego dnia nastêpnego mie-
si¹ca po og³oszeniu przez Prezesa G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej �Monitor
Polski�.
2. Podstawê dofinansowania Funduszu
stanowi umowa zawarta przez dzia³aj¹-
cego z upowa¿nienia Starosty Strzelec-
kiego � Dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
z osob¹ niepe³nosprawn¹ lub jej przed-
stawicielem ustawowym.

§ 4
1. Wnioski o udzielenie dofinansowa-
nia nale¿y sk³adaæ w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich, zwanym dalej �Centrum�, w
ka¿dym czasie.
2. Wniosek w imieniu osoby, o której
mowa w ust. 1 mo¿e z³o¿yæ przedstawi-
ciel ustawowy, opiekun prawny ustano-
wiony postanowieniem S¹du lub pe³no-
mocnik ustanowiony s¹downie.
3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
- kopiê orzeczenie lub kopiê wypisu
z tre�ci orzeczenia o zakwalifikowaniu
przez organy orzekaj¹ce do jednego z
trzech stopni niepe³nosprawno�ci, ko-
piê orzeczenia o niepe³nosprawno�ci
wydanym przed ukoñczeniem 16 roku
¿ycia, kopiê orzeczenia o ca³kowitej lub
czê�ciowej niezdolno�ci do pracy, ko-
piê orzeczenia o niezdolno�ci do samo-
dzielnej egzystencji, kopiê orzeczenia
o zaliczeniu do pierwszej, drugiej, trze-
ciej grupy inwalidów, kopiê orzeczenia
o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolno�ci
do pracy w gospodarstwie rolnym wy-
danego przed 1 stycznia 1998r.,
- kopiê orzeczeñ o niepe³nosprawno-
�ci osób mieszkaj¹cych wspólnie z wnio-
skodawc¹ (w przypadku takich osób),
- kserokopiê dokumentu potwierdza-
j¹cego tytu³ prawny do lokalu, w któ-
rym ma nast¹piæ likwidacja barier ar-
chitektonicznych np.: akt notarialny,
umowa najmu, wypis z ksi¹g wieczystych
itp.,
- pisemn¹ zgodê w³a�ciciela/w³a�cicie-
li budynku na wykonanie robót we wnio-
skowanym zakresie (dotyczy osób nie
bêd¹cych w³a�cicielami lub u¿ytkowni-
kami wieczystymi),
- szkic pomieszczeñ, których doty-
czy likwidacja barier architektonicz-
nych (z podaniem wymiarów, obecnego
i projektowanego uk³adu funkcjonalne-
go),
- w przypadku gdy wnioskodawca
dzia³a przez pe³nomocnika lub opieku-
na prawnego do wniosku nale¿y do³¹-
czyæ odpowiednio kopiê pe³nomocnic-
twa lub postanowienia s¹du o ustano-
wieniu opiekuna prawnego,
- pisemn¹ informacjê o innych �ró-
d³ach finansowania zadania (np.: o�wiad-
czenie sponsora),

O B W I E S Z C Z E N I E

ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

Dzia³aj¹c na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (Dz.U.     z 2003r. Nr 80, poz. 721 z pó�n. zmianami) oraz art. 49
i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zmianami)
zawiadamiam,
¿e 29 kwietnia 2010r. na ¿¹danie Burmistrza Ujazdu, reprezentuj¹ce-
go Gminê Ujazd, zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania dla
Gminy Ujazd,   47-143 Ujazd ul. S³awiêcicka 19, decyzji o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej nr 105776
O - ul. Europejska, na dzia³kach nr: 456/1, 455/1, 447/3, 501/1, 446/3,
614/2, 445/3, 442/3, 439/8, 439/4, obrêb Sieroniowice, gm. Ujazd.
W terminie 21 dni od dnia ukazania siê obwieszczenia mo¿na w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich � Wydzia³ Architektoniczno-Budow-
lany, ul. Jordanowska 2, II piêtro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600,
wt.-pt.730÷1530), zapoznaæ siê z zamierzeniami wnioskodawcy.
Z dniem zawiadomienia nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Skarbu Pañ-
stwa, b¹d� jednostek samorz¹du terytorialnego, objête wnioskiem o wyda-
nie decyzji o zezwole- niu na realizacjê inwestycji drogowej, nie mog¹ byæ
przedmiotem obrotu w rozumie-          niu przepisów o gospodarce nierucho-
mo�ciami.
Obwieszczenie wywiesza siê na okres od 18 maja 2010r. do 07 czerwca
2010r.

STAROSTA JÓZEF SWACZYNA

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.
U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pó�-
niejszymi zmianami ) Starosta Strze-
lecki informuje, ¿e w lokalu Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, w terminie od 31.05.2010
do  22.06.2010 , w godzinach od 8.00
do 14.00 , zostanie wy³o¿ony do wgl¹-
du osób zainteresowanych operat
opisowo-kartograficzny ewidencji
gruntów i budynków dla terenów wiej-
skich gminy Kolonowskie.

Dokumentacja tego projektu, sk³a-
daj¹ca siê z:
� rejestru gruntów,
� rejestru budynków,
� rejestru lokali,
� kartotek budynków,
� kartotek lokali,
� mapy ewidencyjnej,
opracowana zosta³a na podstawie  art.
4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia

ZAWIADOMIENIE
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr
240, poz. 2027 ze zm.) oraz przepi-
sów rozporz¹dzenia Ministra Roz-
woju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków (Dz. U.
Nr 38, poz. 454).

Wszyscy zainteresowani maj¹
prawo zapoznaæ siê w podanym ter-
minie z ww. dokumentacj¹, uzyskaæ
niezbêdne wyja�nienia i zg³osiæ do
protoko³u ewentualne uwagi w tej
sprawie. Skorzystanie z tego prawa
le¿y w interesie zainteresowanych,
aby na tym etapie postêpowania zwi¹-
zanego z za³o¿eniem ewidencji budyn-
ków, oraz modernizacj¹ ewidencji
gruntów ujawniæ ewentualne b³êdy
i nieprawid³owo�ci.

Niestawienie siê w terminie i miej-
scu okre�lonym w niniejszej informa-
cji nie stanowi przeszkody do pro-
wadzenia dalszych etapów postêpo-
wania.

Stowarzyszenie Wincentego z
Kielczy zaprasza dzieci i m³odzie¿ w
wieku do 18 lat, a mieszkaj¹c¹ na te-
renach wiejskich do wziêcia udzia³u
w konkursie na najlepsze zdjêcie swo-
jego zamieszkania wykonane w okre-
sie wiosny 2010. Wszystkie prace w
formie elektronicznej prosimy prze-
sy³aæ na adres e-mail: wincentyzkiel-
czy@poczta.onet.pl w terminie do 15
czerwca 2010r. Konkurs realizowany
jest w ramach projektu �Cztery Pory
Roku w Zabytkowej Chacie w Kiel-
czy � od wiosny do jesieni� i jest
wspó³finansowany przez Powiat
Strzelecki. Partnerami projektu jest
Parafia �w. Bart³omieja w Kielczy
oraz Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Kiel-
czy.

Zarz¹d ko³a DFK Olszowa �
Klucz oraz so³ectwa Klucz serdecz-
nie zapraszaj¹ wszystkie matki z Ol-
szowej i Kluczu na spotkanie z okazji
ich �wiêta, które odbêdzie siê w dniu
30 maja 2010 r.

Rozpoczêcie nabo¿eñstwem ma-
jowym o godzinie 14:30 w Ko�ciele
parafialnym w Kluczu.

Szanowni mieszkañcy Powiatu
Strzeleckiego oraz odwiedzaj¹cy nas
go�cie, serdecznie zapraszamy na ob-
chody Dnia Samorz¹dno�ci

w dniu 11 czerwca 2010
na Placu ¯eromskiego w Strzel-
cach Opolskich od godziny 9:45.

Organizatorem przedsiêwziêcia
jest Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kul-
tury Fizycznej i Turystyki w koor-
dynacji z placówkami o�wiatowymi,
dla których organem prowadz¹cym
jest Powiat Strzelecki oraz we wspó³-
pracy ze Strzeleckim O�rodkiem Kul-
tury. Natomiast celem inicjatywy jest
pokazanie m³odym ludziom idei sa-
morz¹dno�ci i budowania spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego.

Je�li chcesz zrobiæ sobie niepo-
wtarzaln¹ majow¹ fryzurê, nie wyda-
j¹c przy tym z³otówki, pomalowaæ
twarz w ciekawe wzorki, wzi¹æ udzia³
we wspólnym �korowodzie na kó³-
kach� b¹d� te¿ zaprezentowaæ swoje
umiejêtno�ci manualne podczas zabaw
plastycznych - to jest to okazja dla
Ciebie i Twojej rodziny do mi³ego spê-
dzenia czasu.

W �korowodzie na kó³kach� mile
widziany ka¿dy chêtny uczestnik wy-
posa¿ony w sprzêt na kó³kach: ro-
wer, rolki czy hulajnogê. Podczas
majówki przewidziano równie¿ wy-
stêpy artystyczne zaproszonych ze-
spo³ów.

UWAGA
ZMIENIONY  TERMIN

Majówka
z samorz¹dem!

Zaproszenie

Konkurs
fotograficzny

wiele innych rzeczy, o których dziad-
kom siê nie �ni³o.

Tote¿ w bibliotece odby³y siê warsz-
taty plastyczne pod has³em �Ksi¹¿ka
inspiruje� oraz prezentacja ksi¹¿ki mul-
timedialnej �Ksi¹¿ki mówi¹�; spotka-
nie z autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci i m³o-
dzie¿y Katarzyn¹ Majgier, a wreszcie -
spotkanie z muzyk¹ Chopina.

W poniedzia³ek 17 maja � nast¹pi³
wielki fina³ Tygodnia Bibliotek � z kon-
kursów i wrêczeniem nagród oraz zaba-
wami z zespo³em dzieciêcym �Suskie
Skowroneczki�.

Poczytaj mi!
dok. ze str. 5

�rodki
dla niepe³nosprawnych

dok. na str. 7


