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Partnerstwo  
publiczno-prywatne?  

 
 
 
 
 

 grudnia 2011 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury od-

było się spotkanie samorządu 
gminnego z lokalnym bizne-
sem, czy li firmami z terenu 
gminy. Głównymi celami spot-
kania było: polepszenie współ-
pracy między urzędem a 
przedsiębiorcami, zapoczątko-
wanie dyskusji i omówienie 
spraw dotyczących partners-
twa publiczno-prywatnego (w 
skrócie PPP).  Jest to konkret-
nie opracowany model współ-
pracy pomiędzy jednostkami 

administracji publicznej i/ lub 
samorządowej a podmiotami 
prywatnymi w sferze usług 
publicznych. Partnerstwo obej-
mować może takie dziedziny 
jak np. budownictwo mieszkań  
pod wynajem, centra sporto-
wo - rekreacyjne, parkingi, 
szkoły, siedziby władz pub-
licznych czy gospodarka ko-
munalna, ale również budowa 
dróg i autostrad, inkubatorów 
przedsiębiorczości. Dlaczego 
warto w naszej gminie pomyś-
leć o takim rozwiązan iu? Po-
nieważ Gmina Tarnów Opol-
ski jest mocno zadłużona z 
powodu inwestycji takich jak: 
rozbudowa oczyszczalni w 
Kosorowicach, budowa wodo-
ciągu, budowa hali sportowej 
itp. Warto jednak sięgać po 

różne możliwości rozwoju, by 
gmina prężnie wzrastała. 

Partnerstwo publiczno-
prywatne to przedsięwzięcia 
realizowane w oparciu o umo-
wę długoterminową zawartą 
pomiędzy podmiotem publicz-
nym a podmiotem prywatnym, 
której celem jest stworzenie 
takich możliwości, które Spo-
wodują profesjonalne świad-
czenie usług o charakterze pu-
blicznym. Zadaniem partnera 
publicznego (tutaj gminy) jest 
bowiem świadczenie usług 
publicznych, do czego obliguje 
go prawo, natomiast partner 
prywatny ma prowadzić dzia-
łalność gospodarczą i osiągać 
zyski. PPP n ie jest więc 
prywatyzacją działań władzy  
publicznej. Nie zwalnia wła-

dzy publicznej z obowiązku  
świadczenia usług o charakte-
rze publicznym. Zastępuje jed-
nak proces prywatyzacji. 
Oddzielen iu od siebie u lega 
domena działań gospodar- 
czych oraz domena odpowie-
dzialności prawnej. Sprywaty-
zowana zostaje jedynie dzia-
łalność gospodarcza: budowa, 
finansowanie, eksploatacja i 
zarządzanie przedsięwzięciem 
inwestycyjnym. Dostępność 
usług oraz ich jakość pozostaje 
nadal w obszarze odpowie-
dzialności władzy publicznej. 
PPP jest więc połączen iem 
działań władzy publicznej oraz 
prywatnego kapitału na rzecz 
realizacji ważnych zadań 
gminy.                          Inf. UG 
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zkolenie. Czym właściwie 
jest szkolenie? Internetowa 

definicja mówi, że to: zajęcia 
pozaszkolne mające na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub 
doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych potrzebnych do wy-
konywania pracy, w tym umie-
jętności poszukiwania zatrud-
nienia. Wiedząc czym jest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szkolenie, zastanówmy się, po 
co się szkolić. 

Szkolen ia to bez wąt-
pienia najszybsza, najtańsza i 
najtrafniejsza forma podnosze-
nia swoich umiejętności. Dla-
czego? Szkolenia są przede 
wszystkim praktyczne, dzięki 
temu zdobycie umiejętności 
zajmuje stosunkowo nie wiele 
czasu. Pracodawcy dbając o 

rozwój swoich pracowników, i 
jednocześnie pragnąc zwięk-
szyć efektywność swojej pla-
cówki, często organizują szko-
lenia, pokrywając większość 
kosztów. 

Właśnie w takiej for-
mie od prawie roku swoje 
umiejętności i wiedzę podno-
szą pracownicy Urzędu Gminy 
w Tarnowie Opolskim i przed-
stawiciele organizacji poza-
rządowych. Szkolenia d la pra-
cowników UG realizowane są 
w ramach projektu „Kompe-
tentny Urzędnik + Sprawny 
Urząd = Zadowolony Obywa-
tel”. I dotyczą w zdecydowa-
nej większości poszerzania 
wiedzy z zakresu prawa. Dzię-
ki temu udając się do Urzędu 
będziemy mieli świadomość, 

że w sposób kompetentny 
zostaniemy obsłużeni.  Dla ta-
kiej instytucji, jaką jest Urząd  
Gminy, bez wątpienia ten ro-
dzaj szko leń jest niezbędny.  

Warto się szkolić, 
warto zdobywać nowe umie-
jętności, po to by praca była 
bardziej efektywna. Przede 
wszystkim, jednak warto zrobić 
to dla siebie! Zadbać o swój 
rozwój; dla lepszego samopo-
czucia; dla podniesienia swo-
jej wartości - mówi Piotr Ko-
ziol, zastępca wójta gminy. 
Dlatego planowane są kolejne 
szkolenia dla kolejnych zainte-
resowanych nimi grup w na-
szej gminie – podsumowuje 
Krzysztof Mutz, wójt gminy. 
Świat pędzi na przód, nie mogę 
zostać w tyle…    Julia Szostok 
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Nowa, ws pólna  
strategia gminy 

 
owa Strategia Rozwoju 
Gminy Tarnów Opolski 

na lata 2012-2020 już jest w 
dużej części napisana. Wójt 
Gminy Krzysztof Mutz już 
dziś dzięku je bardzo za ak-
tywne zaangażowanie miesz-
kańców gminy w tworzenie 
tego kluczowego dokumentu. 
Strategia Rozwoju Gminy to 
dokument wyznaczający naj-
ważn iejs ze kierunki rozwoju. 
Określa wizję, misję, główne 
cele strategiczne i operacyjne, 
a także sposób ich realizacji. 
Posiadanie takiego dokumentu 
ułatwia metodyczne, planowe i 
spójne dążenie do rozwoju  

gminy. 
        Mieszkańcy, którzy  

uczestniczyli w warsztatach 
pytani byli, jak żyje się w 
gminie, jakie są jej najmoc-
niejsze, a jakie słabsze strony. 
Odbyło się siedem spotkań 
strategicznych. 

Obecnie zakończone zos-
tały prace nad projektem. Wy-
pracowany projekt dokumentu 
zostanie jeszcze przedstawiony 
mieszkańcom gminy tak, aby 
mogli po zapoznaniu się z jego 
treścią wyrazić swoje opin ie. 

Pełny tekst dokumentu 
dostępny będzie na stronie: 
     www.tarnowopolski.pl 
Ewentualne uwagi, sugestie i 
propozycje dotyczące treści 
projektu Strategii, a także pro-

pozycje projektów, które zda-
niem mieszkańców gminy 
oraz firm, instytucji i  orga-
nizacji działających na tere-
nie gminy powinny być ujęte 
w dokumencie strategicznym, 
można zg łaszać za pomocą 
kwestionariusza konsultacyj-
nego, który też dostępny bę-
dzie na stronie internetowej 
urzędu. 
Wypełniony kwestionariusz 
prosimy przekazać do 9 stycz-
nia 2012 roku (poniedziałek) 
w wybrany sposób: 
· drogą elektroniczną przesy-
łając kwestionariusz na adres 
e-mailowy: 
    koziol@tarnowopolski.pl 
wpisując w temacie "konsul-
tacje strategii", 

· po wydrukowaniu osobiście 
w sekretariacie Urzędu Gminy 
Tarnów Opolski.  
 
Wszystkich aktywnych mie-
szkańców gminy, organizacje 
pozarządowe, radnych, sołty-
sów oraz przedsiębiorców i  
innych liderów działających 
na terenie gminy Tarnów 
Opolski serdecznie zaprasza-
my do udziału w spotkaniu 
konsultacyjnym, na którym 
będzie można wyrazić swoje 
opinie na temat projektu 
Strategii. Spotkanie takie 
planowane jest na 10 sty-
cznia 2012 o godz. 10:00  w 
OSP w Tarnowie Opolskim. 
                              
                        Piotr Koziol 
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