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P O W I A T

Sesja Rady Powiatu

25 lutego odby³a siê XVII sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego. Pierwszym jej tematem by³o sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Dariusza Steñki, z dzia³alnoci w 2003 roku. Do jego zadañ
nale¿y przede wszystkim udzielanie
konsumentom porad i informacji dotycz¹cych uprawnieñ w egzekwowaniu obowi¹zków ci¹¿¹cych na sprzedawcach przy dokonywaniu zakupów ró¿norakich towarów i us³ug.
Dziêki temu bardzo wiele osób w
pe³ni wyegzekwowa³o swoje prawa
bez dodatkowej interwencji rzecznika. Iloæ porad  369 w porównaniu
do roku 2002 stanowi wzrost o 75%.
Du¿a iloæ osobistych wizyt, a tak¿e
odbieranych telefonów, w których
proszono o porady wiadczy o tym,
¿e klienci maj¹ coraz wiêksz¹ wiadomoæ swoich uprawnieñ, lecz nie
wiedz¹ w jaki sposób mo¿na z nich
w pe³ni skorzystaæ.
Interwencje rzecznika w zale¿noci od rodzaju sprawy maj¹ ró¿n¹ formê, pocz¹wszy od mediacji maj¹cej
na celu polubowne za³atwienie zaistnia³ego sporu czy te¿ wezwanie
sprzedawcy do za³atwienia sprawy
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
a¿ po przygotowanie pozwów i skierowanie sprawy na drogê postêpowania s¹dowego, je¿eli dzia³ania polubowne nie odnosz¹ skutku. W zakresie spraw wymagaj¹cych interwencji rzecznika w roku 2003 nast¹pi³ ich wzrost o 65% w stosunku do
roku poprzedniego.
Komisja Gospodarcza, w³aciwa
do spraw ochrony praw konsumenta, po dok³adnym przeanalizowaniu
sprawozdania rzecznika wysunê³a
pod jego adresem nastêpuj¹ce wnioski:
- wprowadzenie systematycznoci
w zakresie publikacji w prasie
(zw³aszcza w biuletynie informa-

cyjnym powiat Strzelecki) nt.
pu³apek handlowych, z jakimi najczêciej spotkaæ siê mo¿e potencjalny klient przy kupnie danego
towaru,
- zacienienie wspó³pracy pomiêdzy innymi powiatami nt. spraw
najczêciej zg³aszanych przez petentów w poszczególnych sektorach gospodarczych w celu ich
wychwytywania i reagowania na
te sygna³y (przyk³ad: system argentyñski),
- wyst¹pienie do w³aciwych instytucji z prob¹ o cykliczne kontrole w zakresie zamieszczania przez
sprzedawców cen na sprzedawanych towarach,
- opracowanie kilkuletniego planu
edukacji m³odzie¿y w zakresie
praw konsumenta na poziomie
klas gimnazjalnych i rednich.
Radni nie wnieli zastrze¿eñ do
sprawozdania rzecznika za rok 2003
i przyjêli je jednog³onie.
Tematem, który zdominowa³ sesjê by³ plan finansowy i inwestycyjny Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Op., który mia³a zatwierdziæ Rada Powiatu. Temat wzbudzi³
emocje wród przyby³ych na sesjê
pracowników szpitala. Romana Romanowicz  przewodnicz¹ca Zwi¹zku zawodowego techników elektroradiologii w swym wyst¹pieniu do
radnych powiedzia³a, ¿e zatwierdzaj¹c plan zabieraj¹ pracownikom pieni¹dze. Stwierdzi³a, ¿e porêczenie
przez powiat kredytu zaci¹gniêtego
przez ZOZ nie rozwi¹¿e sprawy. Poinformowa³a, ¿e pracownicy ZOZ-u
powiêcili namacaln¹ z³otówkê: zdecydowali powiêciæ przez 6 lat fundusz socjalny, personelowi redniemu obni¿ono zap³atê za nadgodziny
do 50%, wprowadzono trzymiesiêczny system rozliczeniowy. Oczekuje

wiêc na konkretne decyzje i deklaracje pomocy ze strony samorz¹du powiatowego.
Starosta ustosunkowuj¹c siê do
powy¿szego stwierdzi³, ¿e plan finansowy zamyka siê kwot¹  412.000
z³. Odjêcie od tej kwoty 266 tys. z³
(zawieszony fundusz socjalny ZOZu) oznacza zmniejszenie straty do 150
tys. z³. Gdyby za³oga nie domaga³a
siê wyp³aty poprzez komornika,
wówczas strata zmala³aby do 16 tys.
z³, a dodatkowa zgoda na wyp³atê
203 bez odsetek, spowodowa³aby
poprawê planu o kolejne 300 tys. z³.
Oceniaj¹c sytuacjê w ten sposób,
mo¿na stwierdziæ, ¿e przyjêcie planu finansowego nie musi powodowaæ
obni¿enia wynagrodzeñ. Zwróci³ siê
wiêc do za³ogi z apelem o wspóln¹
realizacjê planu ratunkowego. Jeli
bêdzie on pomylnie realizowany,
wówczas bêdzie mo¿na mówiæ mo¿e
nie od razu o podwy¿kach, ale o funduszu premiowym. Zaproponowa³,
aby Rada Powiatu podjê³a dzia³ania poprzez swego Przewodnicz¹cego zmierzaj¹ce do odbycia dyskusji z
przewodnicz¹cymi rad, wójtami i
burmistrzami oraz dyr. Kreisem nt.
sytuacji ZOZ-u i dalszego jego funkcjonowania oraz mo¿liwoci wsparcia przez samorz¹dy gminne. Rady
gmin a tak¿e burmistrzowie i wójtowie zapominaj¹ bowiem czêsto, ¿e w
tym szpitalu lecz¹ siê ich mieszkañcy.
W przeciwieñstwie do za³ogi Dyrektor ZOZ w Strzelcach Op.  Marian Kreis powiedzia³, ¿e porêczenie
bêdzie du¿¹ pomoc¹ ze strony powiatu, bo dziêki temu bêdzie móg³
wyp³aciæ zaleg³e wynagrodzenia pracownikom za 2002 r. W obecnej sytuacji finansowej jest zmuszony wypowiedzieæ pracownikom warunki
p³acy w celu zachowania p³ynnoci
finansowej co wcale nie oznacza, ¿e
p³ace zostan¹ trwale obni¿one.
Ostatecznie uznaj¹c, i¿ plan zosta³
sporz¹dzony w sposób poprawny,

Rada przyjê³a go stosunkiem g³osów
17 za przy 3 wstrzymuj¹cych siê.
Jednoczenie Rada popar³a wniosek
Starosty o zwo³anie spotkania z w³odarzami gmin nt. ewentualnej pomocy ze strony samorz¹dów gminnych.
W dalszej czêci obrad Rada podjê³a
nastêpuj¹ce uchwa³y:
- zatwierdzenia planów pracy komisji sta³ych na rok 2004;
- w sprawie powo³ania komisji doranej do opracowania projektu
Strategii Powiatu Strzeleckiego
wraz z Planem Rozwoju Lokalnego, w sk³ad której weszli nastêpuj¹cy radni: Aniela Melson (przewodnicz¹ca), Stefan Sz³apa, Stanis³aw Krawiec, Jerzy Krupok,
Jan Cielik, Stanis³aw Tubek, Ryszard Nocoñ i Hubert Barton;
- okrelenia zadañ i wysokoci rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu strzeleckiego, na
podstawie której na rehabilitacjê
spo³eczn¹ zabezpieczonych zosta³o 510.943,00 z³, a na rehabilitacjê zawodow¹ 110.863,00 z³.
- wyp³aty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2003 dla
Starosty Strzeleckiego;
- zmiany bud¿etu powiatu na rok
2004.
W koñcowej czêci obrad radni
zg³osili kilka interpelacji. Jan Cielik
 dotycz¹c¹ zaprzestania funkcjonowania kinoteatru w Zawadzkiem, Stanis³aw Krawiec  ujêcia w planie
inwestycyjnym remontu dachu i
wymiany okien w DPS w Kad³ubie,
natomiast Stanis³aw Tubek pyta³ o
mo¿liwoci przeniesienia bli¿ej szpitala przystanku autobusowego.
Kolejna sesja odbêdzie siê 31 marca. Jej tematem g³ównym bêd¹: informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dzia³alnoci PCPR za 2003 r. oraz przeciwdzia³anie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw jest jednym z siedmiu
programów wsparcia, które bêd¹ realizowane w Polsce w latach 2004 
2006, finansowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw okrela jakiego rodzaju cele,
priorytety oraz dzia³ania bêd¹ realizowane na rzecz wspierania przedsiêbiorczoci. Podstawowym celem
tego programu jest poprawa pozycji
konkurencyjnej polskiej gospodarki
poprzez wsparcie rozwoju przedsiêbiorstw, szczególnie ma³ych i rednich, oraz instytucji otoczenia biznesu. Wszystkie dzia³ania bêd¹ wspó³finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za realizacjê czterech dzia³añ Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci
przedsiêbiorstw odpowiedzialna
jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci. Dwa z nich obejmuj¹
wsparcie finansowe w formie dotacji
na doradztwo i inwestycje udzielane ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom, a dwa pozosta³e - wsparcie
finansowe w formie dotacji udzielane
instytucjom otoczenia biznesu na
rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia
biznesu, powiêkszenie funduszu
mikro-po¿yczkowego, oraz powiêkszenie funduszu kapita³u zal¹¿kowego.
Czego powinny dotyczyæ projekty przedsiêbiorstw, aby ich wnioskodawcy zakwalifikowali siê do
otrzymania wsparcia w ramach
SPO - WKP ?

* doradztwa w projektowaniu,
wdra¿aniu i doskonaleniu systemów zarz¹dzania jakoci¹, zarz¹dzania rodowiskiem oraz bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, zasad
uzyskiwania certyfikatów zgodnoci dla wyrobów, us³ug, surowców, maszyn i urz¹dzeñ, aparatury kontrolno pomiarowej i kwalifikacji personelu,
* doradztwa we wdra¿aniu strategii
rozwoju przedsiêbiorstw w oparciu o nowe technologie,
* doradztwa w zakresie eksportu,
tworzenia sieci kooperacyjnych
oraz po³¹czeñ przedsiêbiorstw,
* nowych inwestycji, prowadz¹cych do zasadniczych zmian produkcji, produktu i procesu produkcyjnego, obejmuj¹cych: rodki trwa³e oraz wartoci niematerialne i prawne (np. uzyskanie
patentu, nabycie licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu
organizacji i zarz¹dzania),
* inwestycji w nowe technologie,
wspólnych inwestycji kilku podmiotów, modernizacji,
* udzia³u w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
oraz udzia³u w wyjazdowych misjach gospodarczych zwi¹zanych
z wy¿ej wymienionymi imprezami,
* zakupu wyników prac badawczorozwojowych,
* inwestycji w dostosowanie przedsiêbiorstw do wymogów ochrony
rodowiska: w zakresie gospodarki wodno-ciekowej, gospodarki
odpadami przemys³owymi i nie-

bezpiecznymi, wzglêdem ochrony powietrza, w tym tak¿e inwestycji umo¿liwiaj¹cych uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego.
Przed paroma dniami na stronach
PARP www.prap.gov.pl ukaza³y siê
wzory dokumentów aplikacyjnych
do poszczególnych funduszy. Przedsiêbiorcy ju¿ dzi mog¹ zapoznaæ siê
z projektowanymi rozwi¹zaniami w
zakresie przygotowania i realizacji
dokumentów.
Polscy przedsiêbiorcy otrzymaj¹
nieca³e 20 proc. wszystkich unijnych
funduszy strukturalnych przypadaj¹cych naszemu krajowi. To mniej ni¿
ich koledzy w pañstwach, które z
unijnej pomocy korzysta³y wczeniej. Polskim priorytetem jest bowiem rozwój infrastruktury, która 
jak argumentuje rz¹d  sprzyja, a czasami wrêcz warunkuje, prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej. Najwiêksza pula rodków przeznaczonych
na przedsiêbiorczoæ jest zaplanowana w programie Wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw. Ma³e
komponenty przeznaczone dla
przedsiêbiorców s¹ równie¿ w pozosta³ych programach, ale s¹ one
zwi¹zane z okrelonymi celami  np.
dotacje na szkolenia w programie
Rozwoju zasobów ludzkich, czy
wspieranie inwestycji zak³adów spo¿ywczych w programie Restrukturyzacji i modernizacji sektora ¿ywnociowego oraz rozwoju obszarów
wiejskich.
Podczas negocjacji planu podzia³u pieniêdzy na poszczególne cele,
polskiej stronie zale¿a³o na tym, ¿eby
jak najwiêcej pieniêdzy trafi³o bez-

porednio do firm na inwestycje, a
strona unijna chce w wiêkszym stopniu finansowaæ tak zwane otoczenie
biznesu . Ostatecznie otoczenie biznesu zostanie przez Uniê wsparte
kwot¹ 547 mln euro, a bezporednio
do przedsiêbiorstw trafi 683 mln euro.
Do tej ostatniej kwoty trzeba jeszcze doliczyæ oko³o jedn¹ czwart¹,
która bêdzie pochodzi³a z bud¿etu
oraz rodki prywatne firm, niezbêdne ¿eby siêgn¹æ po dotacje. Jeden z
komponentów programu WKP jest
przeznaczony na rozwój us³ug publicznych on-line. Dziêki temu firmy
bêd¹ mia³y dostêp do tworzonego
w³anie systemu katastru i ksi¹g wieczystych, a tak¿e na przyk³ad via
internet rozliczaæ podatki. Z punktu
widzenia firm nowopowstaj¹cych
du¿e znaczenie bêdzie mia³o powstanie funduszy kapita³u zal¹¿kowego,
oferuj¹cych wsparcie przedsiêbiorcom rozpoczynaj¹cym dzia³alnoæ,
którzy z powodu braku historii kredytowej i du¿ego ryzyka finansowego nie mog¹ liczyæ na kapita³ z banku. Przedsiêbiorcy ju¿ dzia³aj¹cy
bêd¹ mogli otrzymaæ zwrot wydatków poniesionych na inwestycje,
zarówno zupe³nie nowe, jak i polegaj¹ce na modernizacji produkcji, czy
zakup wyników badañ od instytutów naukowych.
W sumie na wsparcie inwestycyjne
bêdzie mog³o byæ przeznaczone 800
mln euro. Takiej kwoty nie uda³oby
siê wyasygnowaæ z pomocy publicznej. Pojedyncza firma mo¿e uzyskaæ
maksymalnie 250 tys. euro, to znaczy mo¿e zrealizowaæ inwestycjê
wart¹ 500 tys. euro .

S T R Z E L E C K I

Zdob¹d
stypendium!
dok. ze str. 1

stwowej prowadzonej w systemie
dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,
- czesne za naukê w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadaj¹cej uprawnienia szko³y publicznej.
Maksymalna kwota stypendium
dla ucznia szko³y ponadgimnazjalnej wynosiæ bêdzie 250 z³ miesiêcznie, natomiast dla studenta
szko³y wy¿szej 350 z³ miesiêcznie.
A czas trwania stypendium w danym roku szkolnym bêdzie wynosi³ odpowiednio: nie d³u¿ej ni¿ 10
miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ 9 m-cy.
Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ program
stypendialny i beneficjentem bêdzie
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Opolskiego, a odbiorc¹ adekwatnie:
organy prowadz¹ce szko³y ponadgimnazjalne w przypadku uczniów tych
szkó³ oraz powiaty, które mog¹ w tym
przypadku przekazaæ swoje kompetencje Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie, jeli stypendium przyznawane bêdzie studentom. Natomiast grup¹ docelow¹, która faktycznie otrzyma pieni¹dze z tytu³u dobrze przeprowadzonego przez szko³y i PCPR projektu, bêd¹ wspomniani ju¿ uczniowie zamierzaj¹cy podj¹æ naukê b¹d ucz¹cy siê w szko³ach
ponadgimnazjalnych oraz studenci.
Warto skorzystaæ, tym bardziej, ¿e
procedura ubiegania siê o uzyskanie
stypendium nie jest dla potencjalnych
stypendystów skomplikowana, bowiem to przytoczeni odbiorcy bêd¹
odpowiedzialni za proces rekrutacji,
z³o¿enia projektu do instytucji wdra¿aj¹cej, a w konsekwencji za wyp³atê wyegzekwowanych stypendiów.
Nale¿y tylko zg³osiæ siê do odpowiedniej szko³y, powiatu b¹d
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie do 17 marca br. i wype³niæ wzorcow¹ deklaracjê.
Wiêcej informacji na ten temat mo¿ecie uzyskaæ w Wydziale Edukacji,
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Strzeleckiego kontaktuj¹c siê z Bernadett¹ Kaluz¹,
nr tel. 463 90 90 wew. 223

Jak to z
trzynastkami
by³o...
Wyp³ata trzynastek pracownikom powiatu strzeleckiego do
dzi budzi wiele emocji. Nie ma w
tym nic dziwnego, ¿e pracownicy
Szpitala Powiatowego, którym zaproponowano drastyczne zmiany
p³ac lub zwolnienia zareagowali na
tak¹ informacjê impulsywnie.
W rzeczywistoci jednak trzynastka to nie trzynasta pensja a dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
pracowników jednostek sfery bud¿etowej zagwarantowane ustaw¹ z 12
grudnia 1997 roku o tym samym tytule. Tak wiêc mówi¹c w czasie sesji
rady Powiatu o wyp³acie trzynastek
starosta jedynie informowa³ o realizacji ustawowego obowi¹zku wobec
890 osobowej rzeszy pracowników
powiatu (m.in. pracowników szkó³
ponadgimnazjalnych, szkó³ specjalnych, Domów Pomocy Spo³ecznej,
Stra¿y Po¿arnej, starostwa). Brak
jego realizacji móg³by poci¹gn¹æ za
sob¹ skutki analogiczne jak niewyp³acanie podwy¿ek pracownikom
szpitala.

