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S T R Z E L E C K I

Z³ó¿ wniosek o stypendium
dok. ze str. 1
trzeba by³o czekaæ a¿ do sierpnia.

Stypendia dla studentów

Powód? Z ka¿dej otrzymanej transzy

W przypadku studentów sytuacja

powiat musi siê rozliczyæ przed Urzê-

wygl¹da³a zupe³nie inaczej. Pomoc

dem Marsza³kowskim Województwa

stypendialn¹ przekazywano im w for-

Opolskiego, tzw. Instytucj¹ Wdra¿a-

mie pieniê¿nej wychodz¹c z za³o¿e-

j¹c¹ Projektu.

nia, ¿e s¹ to ludzie doroli i z za³o¿enia odpowiedzialni, którzy ju¿ zde-

Rozliczenia dokonuje siê poprzez

cydowali, co chc¹ zrobiæ ze swoim

z³o¿enie Wniosku o p³atnoæ Bene-

¿yciem i swoj¹ szansê dostrzegli w

ficjenta, do którego nale¿a³o za³¹czyæ

edukacji  nie ma wiêc zagro¿enia, ¿e

po 2 kserokopie ka¿dej zrefundowa-

stypendium wykorzystaj¹ niezgodnie

nej faktury, rachunku, biletu, itp.

z przenaczeniem. Taki sposób reali-

Wszystkie te dokumenty musia³y byæ

zacji projektu pozwoli³ na szybk¹ re-

w odpowiedni sposób opisane i opie-

alizacjê wyp³at po otrzymaniu rod-

czêtowane. Weryfikacja wniosku nie

ków. Wszyscy uprawnieni studenci

odbywa³a siê od razu po jego z³o¿e-

otrzymali stypendia w trzech tran-

niu, najczêciej okres oczekiwania wy-

szach: w grudniu ub. roku, kwietniu i

nosi³ oko³o miesi¹ca. Brak np. daty

lipcu tego roku. £¹cznie z pomocy

lub piecz¹tki, nieczytelna kserokopia

stypendialnej dla studentów skorzy-

lub literówka w nazwisku ucznia na

sta³y 173 osoby  147 osób zakwali-

którymkolwiek dokumencie wyd³u¿a-

fikowano do udzia³u w projekcie, w

³y okres oczekiwania na przelew rod-

trakcie realizacji 26 osób przerwa³o

ków z Opola.

lub zakoñczy³o uczestnictwo, na ich

rozliczania

siê

sprawd, czy mo¿na na niej budowaæ
i jakie jest przeznaczenie s¹siednich

dzia³ek. Informacje na ten temat znaj-

dziesz w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego.

Plany miejscowe s¹ dostêpne w wydziale architektury urzêdu gminy.

Ka¿dy mo¿e je obejrzeæ, a tak¿e uzyskaæ wypis i wyrys z planu.

ku tego zwolnieni byli studenci. Czym

przyst¹pi³ po raz drugi do konkursu

uzasadniano tak¹ koniecznoæ? Tym,

o dofinansowanie projektów stypen-

¿e projekt adresowany by³ do uczniów

dialnych dla studentów i uczniów

pochodz¹cych z rodzin znajduj¹cych

szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹-

siê w trudnej sytuacji materialnej, w

cych siê matur¹. W³anie trwa nabór

których potrzeby edukacyjne dzieci

wniosków o przyznanie stypendiów

nie s¹ stawiane na pierwszym planie,

na rok szkolny/ akademicki 2005/

w zwi¹zku z czym charakter wspar-

2006.

materialnej rodziny dla edukacji ucznia

du tych wymogów i opónienia w realizacji wyp³at nie wszyscy sporód
412 uprawnionych w naszym powiecie uczniów otrzymali ca³oæ przy-

siê przede wszystkim jakie przeznaczenie ma twoja dzia³ka czy

znajduje siê na terenach zabudo-

wy mieszkaniowej, czy te¿ ma inne

przeznaczenie (rolne, lene, us³u-

gowe, produkcyjne itp.). Ponadto

bêdziesz móg³ sprawdziæ:

*

znanego wsparcia, bo czêæ z nich nie
zgromadzi³a odpowiedniej iloci fak-

uczniowie  w swoich szko-

³ach,

ru i wielkoci zabudowy, czyli:

zabudowie szeregowej, ile mo¿e

Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie.

KIEROWNIK BUDOWY
 KTO, KIEDY, PO CO ?

oraz jaki procent dzia³ki budow-

lanej mo¿e byæ zabudowany a ile
powierzchni trzeba przewidzieæ

*

pod zieleñ.

czy

dzia³ka

le¿y

w

strefie

ochrony konserwatorskiej (je-

li tak, to konserwator zabytków
bêdzie musia³ zaakceptowaæ rozwi¹zania projektowe, w tym tak-

*

wego, elewacji ),

jaki jest przebieg projektowanych ulic, czy istniej¹ce drogi

bêd¹ poszerzane, jakie s¹ linie za-

*

*

budowy,

czy w okolicy planowane s¹

obiekty, które mog³yby okazaæ
siê uci¹¿liwe,

czy

dzia³ka

le¿y

w

strefie

ochronnej, która wprowadza

zakaz lub ograniczenie zabudowy (np. ujêæ wody, linii wysokiego napiêcia, cmentarza).

U WAGA
PRZEDSIÊBIORCY

planowanym rozpoczêciem robót in-

(rozbiórki) obiektu, na który jest wy-

westor zawiadamia powiatowego in-

zatrudniæ kierownika budowy (ro-

daj¹c jednoczenie owiadczenie kie-

bót). Jest to osoba posiadaj¹ca sto-

spektora nadzoru budowlanego, sk³a-

rownika budowy (robót) o przyjêciu

sowne uprawnienia budowlane i na-

obowi¹zków kierowania budow¹ (ro-

rz¹du zawodowego, np. regionalnej

protokolarnie przejmuje od inwesto-

le¿¹ca do odpowiedniej izby samo-

botami budowlanym). Kierownik

izby in¿ynierów budownictwa. Za-

ra i odpowiednio zabezpiecza teren

nik budowy kieruje pracami, dba o

zapewnia sporz¹dzenie, planu bez-

d³owoæ wykonywania robót, koor-

(BIOZ). Koordynuj¹c póniej dzia-

robót, których mog¹ zatrudniaæ wy-

nie podczas wykonywania robót bu-

¿y pamiêtaæ, ¿e nazywani przez pod-

wykonawców robót, dokumentów

dla danego inwestora kierownikami

cownicy posiadaj¹ odpowiednie

ko jeden  zatrudniony

bezpored-

szkolenia bhp i dysponuj¹ sprzêtem

przypadku, gdy na budowie pracuje

rownik umieszcza na placu budowy

robót, warto zatrudniæ inspektora

takich danych jak: nazwa i adres in-

troli wykonywanych robót, a czasem

nazwê i adres inwestora, swoje na-

byæ osoba pe³ni¹ca ju¿ funkcjê kie-

telefonów (do nadzoru budowlanego,

trudniony przez inwestora kierow-

bezpieczeñstwo na budowie i prawi-

dynuje pracê innych kierowników

budowy. Nastêpnie sporz¹dza, lub

pieczeñstwa

i

ochrony

zdrowia

³ania, zapewniaj¹ce jego przestrzega-

najête przez inwestora firmy. Nale-

dowlanych, ma on prawo ¿¹daæ od

wykonawców kierownicy budowy s¹

stwierdzaj¹cych, ¿e zatrudnieni pra-

robót, a kierownik budowy jest tyl-

przygotowanie zawodowe, przeszli

nio przez inwestora. Ponadto, w

ochron osobistych. Nastêpnie kie-

wielu wykonawców i kierowników

tablicê informacyjn¹ z okreleniem

nadzoru inwestorskiego, celem kon-

westycji, nr pozwolenia na budowê,

i rozliczeñ budowy, lecz nie mo¿e to
rownika tej budowy.

Co najmniej na siedem dni przed

MIÊDZYNAR._

MECHANIK SAM.

zwisko i adres oraz numery istotnych

alarmowe i inne). Tablicê tak¹ mo¿na

dok. na str. 7

TRASY

ROZMIERZ

CIÊ¯AROWYCH

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

OTMICE

P R A C O D AW C Y:
- wykszta³cenie zawodowe,

- upr. na wózki o nap. gazowym

- dowiadczenie zawodowe

- obs³uga komputera
- znajomoæ

- projekt. ³azienek,

SPRZEDAWCA
SZWACZKI

PRASOWACZKI

PRAC. OCHRONY
PRAC. OCHRONY

STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

K.  KOLE

OPERATOR URZ¥DZEÑ

STRZELCE OP.

ZAOPATRZENIOWIEC

STRZELCE OP.

og³oszony dodatkowy termin
sk³adania wniosków w ramach
PHARE

2002  PROGRAM
ROZWOJU

PRZEDSIÊBIORSTW.

Minimalna kwota wsparcia
500 euro
Maksymalna kwota wsparcia
5000 euro

Wnioski nale¿y sk³adaæ
do 24 padziernika 2005
do godz. 15:00
w siedzibie Stowarzyszenia
Promocja Przedsiêbiorczoci,
ul Damrota 4, 45-064 Opole,
tel. 077-456 56 00

Dofinansowaniu bêd¹ mog³y podlegaæ projekty, których okres realizacji nie przekroczy terminu 30
stycznia 2006r.

+ TEREN

(WG ZLECEÑ)
MURARZ, P£YTKARZ,
MALARZ

LUSARZ

SPAWACZ

BLACHARZ

- dowiadczenie
- dowiadczenie

- wykszta³cenie zawodowe;

- II grupa inwalidzka

- min. zawodowe,

- licencja prac. ochrony,

- mile widziane pozwolenie
na broñ

GALWANICZNYCH

MAGAZYNIER-

dobór kolorów

- aktualna ks. zdrowia;

WG ZLECEÑ
STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie;

- dowiad. w pracach bud.

- prawo jazdy kat. B,

- obs³uga komputera,

- uregulowany stosunek
do s³u¿by wojskowej

- dowiadczenie
- wykszta³cenie zawodowe

MECHANIK SAM.

W województwie opolskim zosta³

magane pozwolenie, inwestor musi

C+E

chu i k¹t nachylenia po³aci dachu,

po³o¿enie kalenic wzglêdem ulicy

studenci  w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie, ul. B.

Anna Gawlik

Przed rozpoczêci em budowy

KRAPKOWICE

KIEROWCA KAT.

(OSÓB I MIENIA)

stoj¹cy, bliniak czy budynek w

od 1 padziernika do 21 listopada

tur czy rachunków.

PRAC. TRANSP.

jakie s¹ wymogi co do charakte-

czy mo¿e tu powstaæ dom wolno

ków mo¿na pobieraæ:

*

PRAC. MAGAZYNOWY,

WYMAGANIA

OCZEKIWANIA

PRACY

j. ang. lub (i) j. niemieckiego

¿e rodzaj i kolor pokrycia dacho-

Formularze wniosków i za³¹czni-

*

STANOWISKO

MIEJSCE

Z planu miejscowego dowiesz

Stypendia po raz drugi
W tym roku Powiat Strzelecki

szko³y ponadgimnazjalnej. Z powo-

tel. 462 18 10

mieæ kondygnacji, jaki kszta³t da-

le emocji, tym bardziej, ¿e z obowi¹z-

cia powinien zapewniæ ograniczenie

47-100 Strzelce Opolskie

projektowanie Twojego domu

Gdy masz ju¿ upatrzon¹ dzia³kê,

uczniów z ka¿dej z³otówki przyzna-

negatywnych konsekwencji sytuacji

ul. Gogoliñska 2 a,

Co sprawdziæ w miejscowym

strzennego, zanim rozpoczniesz

by z listy rezerwowej.

nej w ramach projektu wzbudza³a wie-

P R A C Y

POWIATOWY URZ¥D PRACY

planie zagospodarowania prze-

miejsce zakwalifikowano nowe osoKoniecznoæ

O F E R T Y

Zanim zaczniesz
budowaæ

ELEKTRYK SAM.
TAPICER SAM.
LUSARZ

NARZÊDZIOWY

LUSARZ  SPAWACZ

STRZELCE OP._
STRZELCE OP.

PIELÊGNIARKI

STRZELCE OP.

BRUKARZ

STRZELCE OP.

PIELÊGNIARKA

ELEKTROMECH.
STOLARZ

PRACOWNIK

ADM. -BIUROWY

KASJER (1/2 etatu)

PRACOWNIK INFO
(1/2 etatu)

PRACOWNIK

NA NABIA£ (1/2 etatu)

PRACOWNIK NA

S£ODYCZE (1/2 etatu)

PRACOWNIK

NON FOOD (1/2 etatu)

SZYMISZÓW

GOGOLIN

GRODZISKO
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

_

- wykszta³cenie kierunkowe

- wykszta³. rednie medyczne,
- dowiadczenie zawodowe
- dowiadczenie

prawo jazdy kat. B

- dowiadczenie zawodowe

- dowiadczenie jako stolarz

- bieg³a znajomoæ jêzyka
angielskiego

- aktualna ks. zdrowia

