15 czerwca 2004 roku 
ostateczny termin
sk³adania wniosków
o dop³aty dla rolników!

WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
13 czerwca

Z³o¿enie wniosków o nadanie

strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

centowi rolnemu i zarejestrowanie

Spó³dzielczych obs³uguj¹cych rolni-

numeru identyfikacyjnego produgospodarstwa w Zintegrowanym

Systemie Zarz¹dzania i Kontroli

(IACS) jest niezbêdnym warun-

kiem dla ubiegania siê przez rol-

ników o p³atnoci ze rodków Unii

MA

ZASZCZYT ZAPROSIÆ

noci bezporednich do gruntów rol-

bêd¹ w najbli¿szych dniach w syste-

mie dwuzmianowym. W dni robo-

wadzonej na obszarach o niekorzyst-

mowaæ bêd¹ wnioski w godz. 6.00 

Wnioski bêd¹ przyjmowane do dnia

(5,6 oraz 12 i 13 czerwca  w godz.

nych warunkach gospodarowania.

na IV Konferencjê z cyklu :

EURO AKADEMIA LOKALNEGO BIZNESU

15 czerwca 2004 w Biurach Powiatowych ARMiR. Je¿eli wniosek z³o¿o-

Miejsce Konferencji:

ny zostanie po terminie 15 czerwca

STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OP.

br. (ale nie póniej ni¿ do 10 lipca),

SALA NARAD, 4 czerwca 2004., godz. 11.00

PROGRAM

p³atnoæ pomniejszona zostanie o 1%

za ka¿dy roboczy dzieñ opónienia.

KONFERENCJI:

Formularze wniosków dostêpne s¹ w

Godz. 11.00

Euro - nowa waluta w Twojej firmie

Godz. 12.15

Dyskusja

Jak informuje Agencja Restruk-

Biura Powiatowe Agencji pracowaæ

nych oraz przyznanie dop³at z tytu-

³u wsparcia dzia³alnoci rolniczej pro-

Biurach Powiatowych Agencji Re-

Pawe³ Zatwarnicki  Akademia Ekonomiczna w Katowicach

*

cze Biura Powiatowe ARMiR przyj-

22.00. Ponadto w soboty i niedziele
8.00  16.00), w ostatnie dwa dni

(14 i 15 czerwca) bêd¹ przyjmowane wnioski do ostatniego interesanta.

Pierwsze wyp³aty z tytu³u p³at-

noci bezporednich do gruntów rol-

nych bêd¹ przekazywane na konta
rolników od grudnia tego roku.

35 lat szko³y w Kad³ubie

Jakie zawody bêd¹
poszukiwane w Unii

Termin zbli¿a
siê szybko

Orodki Doradztwa Rolniczego oraz

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Nasze projekty
- kontrakt wojewódzki

wype³nianiu wniosków udzielaj¹

cja Restrukturyzacji i Modernizacji
przyjmuje wnioski o przyznanie p³at-

STRZELECKI

*

ków oraz na stronach internetowych

spó³dzielczych.

Oferta edukacyjna
szkó³ specjalnych

MRiRW oraz ARMiR. Pomocy w

pracownicy urzêdów gmin i banków

Nadzwyczajna Sesja
Rady Powiatu

*

twa, Urzêdach Gmin oraz Bankach

Europejskiej.

Od 15 kwietnia 2004 roku Agen-

STAROSTA

Przeczytaj!
*

Jest o co walczyæ. Jak wyliczo-

no  kwota dop³at wynosi 1,464 mld

euro plus dodatkowe 360 mln euro
wsparcia na rozwój obszarów o trud-

nych warunkach gospodarowania.

Jednak wielkoæ rodków zale¿y od

tego, jaka wielkoæ powierzchni

upraw rolnych zg³oszona zostanie w

terminie do 15 czerwca. A iloæ sk³a-

danych wniosków jest ci¹gle zbyt

ma³a. Przyczyn tego stanu rzeczy

upatruje siê zarówno w niezdecydowaniu rolników co do tego,

czy na

pewno wystêpowanie o dop³aty bez-

porednie jest dla nich op³acalne, w
w¹tpliwociach, czy dop³aty bêd¹

opodatkowane (od dop³at nie p³aci

siê podatków!), wreszcie  w zostawianiu wszystkiego na ostatni¹ chwi-

lê, jak to u nas w kraju jest powszech-

nie praktykowane przy innych oka-

zjach.

Na 13 dni przed terminem zg³a-

szania wniosków o dop³aty z 417

Konferencji bêdzie towarzyszy³a w godzinach 10.00 - 14.000 pre-

tysiêcy polskich rolników wnioski o

zentacja ofert dla przedsiêbiorców z zakresu mo¿liwoci finanso-

unijne dop³aty bezporednie z³o¿y³o

wiona przez lokalne banki oraz fundusze po¿yczkowe.

tuacja na terenie kraju jest zró¿nico-

wania rozwoju firmy - preferencyjne kredyty, po¿yczki, przedsta-

zaledwie 28 proc. uprawnionych. Sy-

wana: najwiêcej wniosków zg³oszono w województwie podlaskim  44

proc., najmniej  na l¹sku  poni¿ej

W strzeleckim szpitalu

20 proc. A jak wygl¹da to w powiecie

strzeleckim?

Negocjacje przynios³y efekty
Jak informowalimy w poprzed-

nim numerze - zanosi³o siê na to, ¿e

gdyby zawiod³y prowadzone rozmo-

wy i negocjacje ze zwi¹zkami zawo-

Maj, kierownik Biura Powiatowego

Wiêcej o Jubileuszu szko³y na str. 6

wowanej w Izbie Przyjêæ i w karetce

ne w prasie o zasiêgu ogólnopolskim,

które poprzednio nie przyjê³y pro-

równie¿ oferty sk³adane z zewn¹trz,

nic wêc dziwnego, ¿e pojawi³y siê

UWAGA MIESZKAÑCY

POWIATU STRZELECKIEGO

nie tylko przez lekarzy pracuj¹cych

obecnie w strzeleckim szpitalu. I tak

rozumienia z organizacjami zwi¹zko-

kowym i dzieciêcym.

Z jednej strony z uwagi na zaobserwowany w ostatnim czasie wzmo¿ony

nieczne - up³ynê³y terminy poprzed-

za wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkañców, informuje-

1 czerwca.

pracy dla pracowników starostwa, to bêd¹ pe³nione w tym dniu dy¿ury w

wymi o podwy¿szeniu p³acy o 313

z³. Porozumienie podpisano 25 maja

i wszystko wskazuje na to, ¿e do koñ-

ca tego tygodnia zakoñczy siê ca³a

procedura podpisywania nowych
umów.

w³anie bêdzie na oddziale noworod-

Og³oszenie konkursu by³o ko-

nich kontraktów; nowe obowi¹zuj¹ od

m.g.

ruch petentów za³atwiaj¹cych sprawy w starostwie strzeleckim, z drugiej

my, i¿ pomimo tego, ¿e dzieñ 11 czerwca br. zosta³ og³oszony jako wolny od
godzinach 7:30  15:30, w nastêpuj¹cych wydzia³ach:
-

Uprzejmie informujemy, ¿e w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w

Strzelcach Opolskich dzieñ 11 czerwca 2004 r. (pi¹tek po Bo¿ym Ciele)

bêdzie dniem wolnym od pracy.

terenie ca³ej Opolszczyzny, gdzie

stwa rolne, wyjecha³o do pracy za

zdecydowa³a siê zmieniæ zdanie po

podpisaniu przez dyrekcjê ZOZ po-

Agencji w Strzelcach Opolskich.  Na

wiele osób posiadaj¹cych gospodar-

Og³oszenie zosta³o opublikowa-

Dzi ju¿ wiadomo, ¿e zdecydo-

Takie zestawienie nie daje pe³ne-

go obrazu sytuacji  mówi Roman

ry lekarskie - na wszystkich oddzia-

wyjazdowej.

ponowanych warunków zatrudnienia,

czyli 29,6 proc.

-

strzygniêty zosta³ konkurs na dy¿u-

³ach oraz na prowadzenie opieki spra-

wana wiêkszoæ z tych 140 osób,

na 3.299 gospodarstw uprawnionych,

W miêdzyczasie zapad³y decy-

dowymi reprezentuj¹cymi wszystkie

Na szczêcie sta³o siê inaczej.

sta³o zg³oszonych 977 wniosków 

zjê równie¿ w innej kwestii. Roz-

sta³by normalnie funkcjonowaæ.

grupy pracowników - szpital prze-

Do dnia 31 maja, do godz. 22.00,

w Biurze Powiatowym ARiMR zo-

Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych  na stanowiskach: reje-

stracji pojazdów i wydawania prawa jazdy

Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-

nej oraz Ewidencji Gruntów i Budynków

W tym dniu bêdzie równie¿ czynna kasa starostwa w celu uregulowania
wszelkich p³atnoci zwi¹zanych ze sprawami za³atwianymi w tym dniu.

granic¹, bardziej miarodajnym wskanikiem zainteresowania jest wielkoæ

powierzchni zg³oszonej do unijnych

dop³at. Wyjanienie jest proste: czêæ
w³acicieli gospodarstw wydzier¿awia je. W naszym powiecie ogólna
powierzchnia u¿ytków rolnych wy-

nosi 36.030 ha, a wnioski o dop³aty

dotycz¹ 13.116 ha, co stanowi 36,4
proc. W dodatku ten wskanik z ka¿-

dym dniem ronie. Z przeprowadzo-

nej przez nas analizy wynika, ¿e za-

czyna wzrastaæ iloæ wniosków z

du¿ych gospodarstw. Ze spisu rolnego wynika, ¿e na naszym terenie

wynosi gospodarstwo rolne liczy 9 

10 ha, tymczasem rednia powierzch-

nia gospodarstwa zg³oszona do doc.d. na str. 2

