
    Przypomnijmy, że NCRE planuje utworzyć w całym kraju sieć 16-
18 szkół, które kształcić będą młodzież na potrzeby sił zbrojnych,
przygotowując ich do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i
cywilnych. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Dyrektor
NCRE Dariusz Maciejak przedstawił radnym koncepcję współpracy,
sposób przejęcia i funkcjonowania placówki. Przekazanie szkoły
prywatnemu podmiotowi jako organowi prowadzącemu, wywołało
wiele pytań dotyczących prawnych, ekonomicznych i socjalnych 
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Szansa dla szkoły ?
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Na najbliższej sesji Rady Powiatu zapadnie decyzja czy organem
prowadzącym 5-letnie Technikum CKZiU w Strzałkowie będzie
Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji.

Gmina Ostrowite pozyskała
środki z Funduszu Dróg
Samorządowych.

W ramach Tarczy Anty-
kryzysowej od 16 czerwca
rusza V nabór wniosków.

Rada Społeczna słupeckiego
ZOZ-u spotka się w najbliższą
środę, aby zaopiniować m.in.
plan finansowy.

Aktualności

Trzy umowy 
na drogi lokalne

Posiedzenie Rady
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skutków przedsięwzięcia.
Kwestie wzbudzające niepo-
kój radnych i dyrekcji szkoły
to m.in. zarządzanie mająt-
kiem powiatu, który stanowi
szkoła, a także sprawy praco-
wnicze. W nowej placówce
nie obowiązywałaby bowiem
karta nauczyciela.
    Radni dowiedzieli się też
m.in. jak będzie wyglądała
nauka w nowym technikum.
Zgodnie z założeniem, na po-
ziomie ogólnym, kształcenie
przebiegać będzie zgodnie z
podstawą programową, po-
południami natomiast, od-
bywałyby się szkolenia woj-
skowe. Po trzech latach
uczniowie składaliby przysię-
gę wojskową uzyskując tytuł
szeregowego. Kolejne dwa
lata to kształcenie w zawo-
dzie zgodnym ze specyfiką
służby żołnierza. Uczniowie
nie musieliby obowiązkowo
uczestniczyć w szkoleniach
wojskowych. Rezygnując z
nich kształcenie ograniczało-
by się do nauki w danym za-
wodzie i zdania wyłącznie
egzaminu zawodowego.
    
 
 
 
 
 
    

inwestycji z rządowego programu
Mateusza Morawieckiego dotyczy
dróg gminnych na odcinku Kąpiel-
Chrzanowo, w miejscowości Świnna
i Siernicze Małe.W sumie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych na budo-
wę wielkopolskich gmin i powiatów
trafi 232 mln zł dla 184 km dróg w
150 inwestycjach również wielolet-
nich.

TRZY UMOWY NA DROGI LOKALNE
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Gmina Ostrowite pozyskała środki z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Podpisania umowy dotacji dokonał osobiście,
goszczący w Ostrowitem, wojewoda Łukasz Mikołajczyk. 

    - Zdrowie i bezpieczeństwo jest
najważniejsze. Cieszę się że gmina
Ostrowite korzysta z programów
rządowych - mówił wojewoda
Łukasz Mikołajczyk podczas podpi-
sania z władzami samorządowymi
trzech umów na budowę dróg
lokalnych w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Dofinansowanie 

 Dariusz Maciejak, dyr. NCRE

źródło: www.poznan.uw.gov.pl 

Wojewoda 

w Ostrowitem

    Odwiedziny wojewody wielkopol-
skiego Łukasza Mikołajczyka w
Ostrowitem przy okazji podpisania
umów dofinansowujących remont
dróg, były okazją do obejrzenia
innych inwestycji zrealizowanych z
rządowych programów. Wojewoda
odwiedził Gminny Klub Dziecięcy,
Klub Senior Plus oraz zmodernizo-

waną oczyszczalnię ścieków w
Gostuniu. Spotkał się również ze
strażakami z Kąpiela, którzy ze
środków MSWiA/NFOŚiGW otrzy-
mali dofinansowanie na zakup no-
wego wozu bojowego w kwocie 560
000 zł  oraz zobaczył miejsce plano-
wanego przebiegu ścieżki rowe-
rowej Giewartów - Kosewo. Władze
gminy zapoznały także wojewodę z
walorami turystycznymi okolicy.



W związku ze zgłoszeniem do konkursu
wyłącznie jednego uczestnika oraz
odwołania tegorocznych Dożynek

Powiatowych zaplanowanych na 6 września
w Zagórowie, na których miało nastąpić

uroczyste uhonorowanie rolników, kapituła
konkursu podjęła decyzję o odwołaniu
Konkursu „Słupecki Rolnik Roku 2020”. 

W podstawowy zakres rzeczowy wchodzą:   
- długość przebudowywanego odcinka - 1,658 km 
- wykonanie dobudowy jezdni – poszerzenie;          
- ułożenie warstwy ścieralnej
- wykonanie poboczy
- wykonanie konserwacji rowów
- ułożenie zjazdów do posesji
- remont istniejących przepustów pod zjazdami koroną drogi
- wykonanie elementów organizacji ruchu

   Rada Społeczna słu-
peckiego ZOZ-u spotka się
w najbliższą środę, aby za-
opiniować m.in. roczne
sprawozdanie finansowe
szpitala za ubiegły rok. Opi-
niowany będzie również
plan finansowy i inwesty-
cyjny na rok bieżący. Rada
zapozna się także z rapor-
tem o sytuacji ekonomicz-
no - finansowej SP ZOZ za
2019 rok. Posiedzenie od-
będzie się w  nowo wybu-
dowanej części szpitala. 

   W ramach Tarczy Anty-
kryzysowej od 16 czerwca
rusza V nabór wniosków,
które mogą składać przed-
siębiorcy ubiegający się o
mikropożyczki. Pozyskane
środki przeznaczyć można
na dofinansowanie części
kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samoza-
trudnionych, dofinansowa-
nie części kosztów wyna-
grodzeń pracowników oraz
należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne
dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsię-
biorców, a także dofinanso-
wanie części kosztów wyna-
grodzeń oraz składek dla
organizacji pozarządowych.
Piąty nabór potrwa do 29
czerwca br.

W  starostwie powiatowym podpisano umowę na przebudowę
drogi powiatowej nr 3050P na odcinku DW 262 – granica powiatu.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o.
zrealizuje inwestycję za 1 433 675,70 zł brutto.

UMOWA NA PRZEBUDOWĘ

KONKURS „SŁUPECKI ROLNIK ROKU 2020” ODWOŁANY
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