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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.pl

Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy
w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno �
Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru
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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/453-18-07, 454-18-69,
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Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.

Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.

Nie odpowiada za tre�æ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

i Gospodarki Nieruchomo�ciami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych
wew. 219

Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

jekt pod nazw¹ �Diagnoza potrzeb
zatrudnieniowych i rozwojowych
strzeleckich pracodawców� dofinan-
sowany w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Lokalnego. Radni pozytywnie oce-
nili pracê strzeleckiego Urzêdu Pra-
cy, który dziêki swemu zaanga¿owa-
niu pozyskuje pieni¹dze z zewn¹trz
na realizacjê dodatkowych progra-
mów.
Drugim tematem by³o sprawozdanie
z realizacji Strategii powiatu strze-
leckiego w roku 2004. Strategia, jak
zauwa¿yli radni, by³a realizowana
g³ównie w dziedzinach: edukacja i
kultura, infrastruktura i transport
oraz opieka spo³eczna. Przyk³adowe
zadania to:
- budowa sali gimnastycznej wraz
z zapleczem przy Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Op.,
- wymiana pokrycia dachowego w
Zespole Szkó³ Zawodowych w Za-
wadzkiem,
- remonty sanitariatów w budyn-
ku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i w budynku Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Strzelcach Op. (w któ-
rym tak¿e czê�ciowo wymieniono
okna i instalacjê elektryczn¹),
- kompleksowy remont Pomnika
Czynu Powstañczego w Górze �w.
Anny,
- modernizacja dróg powiatowych
na odcinkach: Zdzieszowice � Le�ni-
ca � Zalesie �l., Centawa � B³otnica
Strzelecka, remont drogi w miejsco-
wo�ci Niezdrowice,
- budowa chodników w miejsco-
wo�ciach Wysoka, Izbicko, Stanisz-
cze Wielkie, Jemielnica,
- remont i adaptacja budynku filii
Domu Pomocy Spo³ecznej w Le�ni-
cy.

�le siê sta³o, zdaniem radnych,
¿e nie zosta³ powo³any Koordynator
Wdra¿ania Strategii oraz Rada Lide-
rów. Podkre�lono tak¿e konieczno�æ
organizowania warsztatów projekto-
wych, monitorowania realizacji i ewa-
luacji Strategii.
W trakcie obrad Rada podjê³a nastê-
puj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmiany bud¿etu po-
wiatu na rok 2005,
-  w sprawie: przyjêcia do realiza-

cji Powiatowego Programu Dzia³añ na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych w
Zakresie Rehabilitacji Zawodowej na
2005 rok oraz Powiatowego Progra-
mu Dzia³añ na Rzecz Osób Niepe³-
nosprawnych na lata 2005-2007 w
Zakresie Rehabilitacji Spo³ecznej,
- w sprawie: okre�lenia zadañ re-
alizowanych przez Powiat Strzelec-
ki, na które przeznacza siê w 2005
roku �rodki PFRON oraz wysoko�ci
�rodków na ich finansowanie,
- w sprawie wskazania powiato-
wych jednostek bud¿etowych, które
mog¹ utworzyæ wyodrêbniony rachu-
nek dochodów w³asnych, �róde³ gro-
madzonych na nim dochodów i ro-
dzajów finansowanych z nich wydat-
ków,
-   w sprawie udzielenia porêcze-
nia sp³aty kredytu Samodzielnemu
Publicznemu Zespo³owi Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Op.
- w sprawie zatwierdzenia regula-
minu Rady Spo³ecznej Zespo³u Opie-
ki Zdrowotnej w Strzelcach Opol-
skich,
-  w sprawie wyra¿enia zgody na
ograniczenie dzia³alno�ci Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Strzelcach
Opolskich polegaj¹cej na zakoñcze-
niu dzia³alno�ci Zak³adu Opiekuñczo-
Leczniczego w budynku w Zawadz-
kiem do dnia 31 marca 2005 r.

Przy podejmowaniu ostatniej
uchwa³y radny Jan Cie�lik zabieraj¹c
g³os w imieniu swoim i radnych za-
mieszkuj¹cych gminê Zawadzkie za-
apelowa³, by Zawadzkie nie zosta³o
pozbawione karetki pogotowia. Ta-
kie jest bowiem zastrze¿enie miesz-
kañców tej gminy.

W koñcowej czê�ci obrad dysku-
sja skupi³a siê na pozimowym utrzy-
maniu dróg powiatowych. Jak za-
pewni³ starosta, rozpoczêcie robót
nast¹pi ju¿ wkrótce, na pocz¹tku �
na g³ównych drogach.

Na kolejnej sesji, która odbêdzie
siê 27 kwietnia 2005 r., radni doko-
naj¹ oceny realizacji bud¿etu powia-
tu za 2004 r., co wi¹zaæ siê bêdzie z
g³osowaniem nad absolutorium dla
Zarz¹du Powiatu oraz zapoznaj¹ siê
z informacj¹ Komendanta Powiato-
wego Policji o stanie bezpieczeñstwa
w powiecie w 2004 r.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
og³asza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckiego po³o¿onej w Strzelcach Opol-
skich przy ul. Powstañców �l¹skich nr 9, oznaczonej numerem dzia³ki 384/3 o
powierzchni 0,1022 ha z mapy 3, wpisanej w ksiêdze wieczystej nr 34017
prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony
jest pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹. Dzia³ka zabudowana jest budyn-
kiem gospodarczym murowanym, w którym znajduj¹ siê dwa boksy gara¿owe,
ka¿dy o powierzchni 17,50 m2.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 maja 2005 r. o godzinie 1000 w siedzibie
Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, w
sali narad na II piêtrze.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 62.210,00 z³.
Wadium � 4.000,00 z³.

Minimalne post¹pienie ceny � 700,00 z³.
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 2 maja 2005 r. w kasie siedziby Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2. Wadium wp³acone przez uczestnika,
który przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci. Wa-
dium przepada w razie odst¹pienia od zawarcia umowy sprzeda¿y przez uczest-
nika, który przetarg wygra.Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geo-
dezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami Starostwa, pod
numerem telefonu 463-90-90 wewn. 140.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
og³asza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckiego po³o¿onej w Strzelcach Opol-
skich przy ul. Powstañców �l¹skich nr 9, stanowi¹cej lokal u¿ytkowy nr 2 o
powierzchni u¿ytkowej 70,70 m2 wraz z prawem wspó³w³asno�ci w czê�ciach
wspólnych budynku i w gruncie w 2552/10.000 czê�ciach fizycznie niewydzielo-
nych. Lokal po³o¿ony jest na dzia³ce nr 384/4 o powierzchni 0,2325 ha, dla
której za³o¿ona jest ksiêga wieczysta nr 34017.
Oznaczenie nieruchomo�ci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego � teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 maja 2005 r. o godzinie 10oo w siedzibie Staro-
stwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, w sali
narad na II piêtrze.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 48.583,00 z³
Wadium � 3.000,00 z³

Minimalne post¹pienie ceny � 500,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 9 maja 2005 r. w kasie siedziby Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2. Wadium wp³acone przez uczestnika,
który przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci. Wa-
dium przepada w razie odst¹pienia od zawarcia umowy sprzeda¿y przez uczest-
nika, który przetarg wygra.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomo�ciami pod numerem telefonu 463-90-90 wew. 140.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
og³asza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckiego po³o¿onej w Strzelcach Opol-
skich przy ul. Powstañców �l¹skich nr 9, stanowi¹cej lokal u¿ytkowy nr 3 o
powierzchni u¿ytkowej 13,67 m2 wraz z prawem wspó³w³asno�ci w czê�ciach
wspólnych budynku i w gruncie w 494/10.000 czê�ciach fizycznie niewydzielo-
nych. Lokal po³o¿ony jest na dzia³ce nr 384/4 o powierzchni 0,2325 ha, dla
której za³o¿ona jest ksiêga wieczysta nr 34017.
Oznaczenie nieruchomo�ci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego � teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 maja 2005 r. o godzinie 10oo w siedzibie Staro-
stwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, w sali
narad na II piêtrze.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 10.018,00 z³
Wadium � 1.000,00 z³

Minimalne post¹pienie ceny - 200,00 z³.
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 9 maja 2005 r. w kasie siedziby Starostwa Strze-
leckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2. Wadium wp³acone przez uczestnika, który
przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci. Wadium
przepada w razie odst¹pienia od zawarcia umowy sprzeda¿y przez uczestnika,
który przetarg wygra.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomo�ciami pod numerem telefonu 463-90-90 wew. 140.

Kto mo¿e z³o¿yæ wniosek ?
Mikroprzedsiêbiorstwa, które rozpo-
czê³y dzia³alno�æ gospodarcz¹ nie wcze-
�niej ni¿ trzy lata kalendarzowe przed
momentem z³o¿enia wniosku, a ponad-
to w co najmniej jednym z dwóch ostat-
nich lat obrotowych:
1) zatrudnia³y �redniorocznie mniej ni¿
10 pracowników, i
2) osi¹gnê³y roczny obrót netto ze
sprzeda¿y towarów, wyrobów i us³ug
oraz operacji finansowych nie przekra-
czaj¹cy równowarto�ci w z³otych 2
milionów euro, lub
3) warto�æ aktywów przedsiêbiorstw na
koniec jednego z tych lat, nie przekro-
czy³a równowarto�ci w z³otych 2 mi-
lionów euro.
Z pomocy nie mo¿e jednak skorzystaæ
przedsiêbiorstwo, w którym inni przed-
siêbiorcy, Skarb Pañstwa oraz jednost-
ki samorz¹du terytorialnego posiadaj¹
25 i wiêcej procent: wk³adów, udzia³ów
lub akcji, udzia³u w zysku lub g³osów w
zgromadzeniu wspólników albo walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.

Na co mo¿na uzyskaæ wsparcie ?
Na specjalistyczne us³ugi doradcze

dla mikroprzedsiêbiorstw.
Doradztwo specjalistyczne doty-

czy doradztwa wprowadzaj¹cego inno-
wacyjno�æ w przedsiêbiorstwie, zwiêk-
szaj¹cego jego konkurencyjno�æ. Mog¹
to byæ projekty zwi¹zane z:
- opracowaniem strategii umieszcze-
nia produktu na nowym rynku zbytu,
- wprowadzeniem na rynek nowego
produktu,
- zdobyciem nowej grupy klientów,
- racjonalizacj¹ przep³ywów finanso-
wych, towarów, materia³ów, informa-
cji wewn¹trz przedsiêbiorstwa,

- komputeryzacj¹, racjonalizacj¹ logi-
styki sprzeda¿y towarów i us³ug,
- popraw¹ zarz¹dzania wewn¹trz firmy,
itp.

Specjalistyczne us³ugi doradcze nie
obejmuj¹ doradztwa sta³ego, zwi¹zane-
go z codzienn¹ dzia³alno�ci¹ operacyjn¹
przedsiêbiorstwa, takiego jak doradz-
two podatkowe, prawne, marketingo-
we.

Na dotacje inwestycyjne dla
mikroprzedsiêbiorstw.

Wsparcie na projekty inwestycyj-
ne jest przeznaczone na dofinansowa-
nie inwestycji zwi¹zanych z:
- utworzeniem, rozbudow¹ lub naby-

ciem przedsiêbiorstwa,
- rozszerzeniem zakresu dzia³alno�ci

gospodarczej,
- rozpoczêciem w przedsiêbiorstwie

dzia³añ obejmuj¹cych dokonywanie
zasadniczych zmian produkcji b¹d�
procesu produkcyjnego,

- zmian¹ wyrobu lub us³ugi, w tym tak¿e
zmian¹ w zakresie sposobu �wiadcze-
nia us³ug,

- unowocze�nieniem wyposa¿enia nie-
zbêdnego do prowadzenia dzia³alno-
�ci gospodarczej firmy,

- modernizacj¹ �rodków produkcji.

Wiêcej informacji:
http://www.zporr.gov.pl

Termin sk³adania wniosków:
I termin sk³adania wniosków - 1
kwietnia do 22 kwietnia 2005 r.
II termin sk³adania wniosków - 1

sierpnia - 22 sierpnia 2005
Kontakt:

Stowarzyszenie �Promocja
Przedsiêbiorczo�ci�

ul. Damrota 4, 45-064 Opole
tel.456 56 00, fax. 454 49 97

W ramach Priorytetu III, Dzia³anie 3.4 Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) mikroprzedsiêbiorstwa mog¹
staraæ siê o dotacje. Nawet do 50.000 euro.

Wsparcie dla ma³ych firm

Sprostowanie

W poprzednim numerze �Powiatu Strzeleckiego� w og³oszeniu o otwartym
konkursie ofert dla organizacji pozarz¹dowych omy³kowo w pkt. 5.3, 5.4 i
5.7 zamiast roku 2005 podano rok 2004. W innych punktach okre�lone
terminy s¹ prawid³owe.

Sesja Rady Powiatu
dok. ze str. 3


