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Ca³kowity koszt inwestycji wynosi 2.368.831,47 z³, z czego 2.013.269,86
z³ pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

14 kwietnia wykonawca wkroczy³ na budowê. Od tego czasu up³yn¹³ po-
nad miesi¹c.

W obecnej chwili zaawansowanie prac jest bardzo du¿e: dokonano rozbiór-
ki wszystkich niepotrzebnych �cian i �cianek, usuniêto instalacje, okna itp.
Krótko mówi¹c, widaæ ju¿ ostateczny zarys przebudowywanego obiektu, choæ
do zakoñczenia inwestycji jeszcze daleko.

Po co to wszystko? Na opolskim rynku pracy coraz bardziej widoczne jest
zapotrzebowanie na pracowników, którzy musz¹ posiadaæ konkretne, prak-
tyczne zawodowe kwalifikacje. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest niedosto-
sowanie oferty edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. To siê jednak
mo¿e zmieniæ dziêki takim w³a�nie projektom. Przebudowa bazy dydaktycz-

nej Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich, umo¿liwi bo-
wiem unowocze�nienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej najwiêkszej placówki
kszta³cenia zawodowego na terenie powiatu strzeleckiego.

Co to oznacza konkretnie? Dziêki przebudowie pomieszczeñ pomocni-
czych warsztatów szkolnych powstanie tu 9 nowych pracowni dydaktycz-
nych wraz z zapleczami: mechatroniki, elektryczna, spedytorów i mechaników
samochodowych, technologii gastronomicznej, obs³ugi konsumenta, sprzedaw-
cy i technika handlowca z mo¿liwo�ci¹ uzyskania upowa¿nienia do powstania
o�rodka egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów potwierdzaj¹cych

kwalifikacje zawodowe oraz pracownia technika obs³ugi turystycznej.
W ramach projektu przewidziano równie¿ zakup wyposa¿enia (³¹cznie 603
elementy) do czterech pracowni: mechatroniki, elektroniki, gastronomii oraz
pracowniê obs³ugi turystycznej. Wyposa¿enie dydaktyczne pracowni bêdzie
spe³niaæ standardy Krajowego O�rodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Usta-
wicznej.

Nowe pracownie dziêki odpowiedniemu wyposa¿eniu umo¿liwi¹ zdoby-
cie wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych, które s¹ szczególnie poszukiwa-
ne w bran¿ach nowoczesnych technologii i us³ug.

O dalszych postêpach robót i zaawansowaniu prac ju¿ wkrótce.

Inwestujemy
w Twoj¹ przysz³o�æ!

Wraz z up³ywem czasu oraz roz-
wojem technologii rosn¹ równie¿ wy-
magania spo³eczeñstwa dotycz¹ce ja-
ko�ci �wiadczenia us³ug administra-
cyjnych. Wyd³u¿one godziny pracy
urzêdów czy ta¿ punkty informacyj-
ne okazuj¹ siê ju¿ niewystarczaj¹ce,
by zadolowiæ kogo�, kto ma w urzê-
dzie co� do za³atwienia. Obecnie oby-
watele pragn¹ szybko i bez zbêdnej
biurokracji za³atwiæ swoje sprawy.

Krok do przodu w celu zaspoko-
jenia rosn¹cych wymagañ spo³eczeñ-
stwa uczyni³ nasz partnerski powiat
Soest, wprowadzaj¹c w 2005 roku
mo¿liwo�æ sk³adania i za³atwienia po-
zwoleñ budowlanych za po�rednic-
twem Internetu. Dziêki temu to, co
kiedy� wi¹za³o siê ze staniem w ko-
lejkach i chodzeniem z urzêdu do
urzêdu, dzisiaj mo¿na za³atwiæ jed-
nym klikniêciemmyszy.

System umo¿liwia petentom w
przejrzysty i prosty sposób z³o¿e-
nie wniosku o pozwolenie budowla-
ne oraz daje mo¿liwo�æ bie¿¹cego mo-
nitorowania toku wszczêtej procedu-
ry administracyjnej.

By korzystaæ z systemu koniecz-
na jest równoczesna rejestracja w celu
stworzenia profilu, na którym groma-
dzone s¹ wszelki informacje i doku-

Internetowy system rozpatrywania
pozwoleñ budowlanych

Poznajemy partnerski Powiat Soest

menty dotycz¹ce wszczêtej sprawy.
Do danych u¿ytkownika zgroma-
dzonych w systemie dostêp maj¹
równie¿ odpowiednie komórki i or-
gany zaanga¿owane w dan¹ sprawê.

Informacje tam zawarte s¹ na bie-
¿¹co aktualizowane, wyklucza to ko-
nieczno�æ dodatkowego przesy³ania
dokumentów miêdzy urzêdami. Sam
proces pobierania danych od wnio-
skodawcy odbywa siê przy pomocy
specjalnie stworzonego kreatora, któ-
ry generuj¹c zapytania pobiera od
klienta niezbêdne informacje. S¹ one
weryfikowane przez system, co
zmniejsza ryzyko pope³nienie b³êdu.

Sk³adaj¹c wniosek o pozwolenie
budowlane za po�rednictwem syste-
mu internetowego, wnioskodawca ma
mo¿liwo�æ kontrolowania na bie¿¹-
co stanu wszczêtego przez niego po-
stêpowania administracyjnego. Stan
zaawansowania projektu w systemie
przedstawiony jest przy pomocy ta-
blicy informacyjnej wykorzystuj¹cej
sygnalizacjê �wietln¹, gdzie ka¿dy
kolor oznacza inny fazê projektu.

I tak kolejno: barwa czerwona
oznacza, ¿e inwestor nie poda³
wszystkich wymaganych danych,
kolor zielony oznacza zakoñczenie
sprawy i wydanie decyzji. Kolor

¿ó³ty oznacza sytuacjê, w której oso-
by trzecie zaanga¿owane w tocz¹c¹
siê sprawê nie dope³ni³y jeszcze
wszystkich formalno�ci.

Wszelkie zmiany rejestrowane s¹
w systemie pod konkretn¹ dat¹, co
daje u¿ytkownikowi mo¿liwo�æ bie-
¿¹cego �ledzenia zmian i decyzji po-
dejmowanych w jego sprawie. Poza
tym strony bior¹ce udzia³ w postê-
powaniu informowane s¹ o wszelkich
zmianach drog¹ mailow¹.

Ogromn¹ zalet¹ systemu jest to,
i¿ do korzystania z niego nie jest wy-
magana instalacja ¿adnego dodatkowe-
go oprogramowania klienckiego na
komputerze lokalnym petenta, wy-
starczy jedynie zwyk³a przegl¹darka
internetowa.

System jest dostêpny dla u¿yt-
kownika 24 godziny na dobê przez 7
dni w tygodniu, stwarza to inwesto-
rom mo¿liwo�æ sk³adania wniosków
w dogodnej dla nich porze.

System spotka³a siê akceptacj¹
w�ród inwestorów i urzêdników.
�wiadczy o tym rosn¹ca z roku na
rok ilo�æ sk³adania wniosków za jego
po�rednictwem. W porównaniu z ro-
kiem 2005 w roku 2006 ich liczba
wzros³a o po³owê.
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