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oraz częściej komuniku je-
my się, załatwiamy spra-

wy przez Internet pracując na 
komputerze. Dlatego, by spro-
stać wymaganiom techniki w 
Urzędzie Gminy Tarnów Op. 
odbywają się kolejne szkole-
nia. Europejski Certyfikat  
Kompetencji Info rmatycznych 
(European Computer Compe-
tence Certificat) to kurs, w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
którym od 20 czerwca br. 
bierze udział 12 uczestników 
projektu „Kompetentny Urzęd-
nik + Sprawny Urząd = 
Zadowolony Obywatel”. Sys-
tem certyfikacji ECCC - dzięki 
swoim cechom takim jak: elas-
tyczność, dokładność, rozsze-
rzalność, niezależność od plat-
formy oraz możliwości dosto-
sowania poziomu i zakresu 

certyfikacji do potrzeb odbior-
cy - jest innowacyjnym syste-
mem w skali europejskiej. 
Kurs dla naszych urzędników 
obejmuje osiem modułów, 
wśród których znajdują się 
takie zagadnienia jak: edycja 
dokumentów, obliczen ia Arku-
szowe, grafika biznesowa, te-
chnologie informacyjno–ko-
munikacyjne, zarządzanie 
obiegiem dokumentów. Każdy 
moduł kończy się egzaminem. 
Uczestnicy mają okazję pod-
szkolenia swoich dotychczas-
sowych umiejętności informa-
tycznych, ale także dzięki tak 
rozbudowanej siatce zajęć 
zdobędą nowe umiejętności, 
które pozwolą na podniesienie 
jakości obsługi petentów. Nie-
bawem do Urzędu zostanie 
wprowadzony Elektroniczny 
System Obiegu Dokumentów, 

wówczas zdobyte umiejętności 
uczestnicy szkolenia będą mo-
gli w pełni zaprezentować - 
dodaje Piotr Kozio l, zastępca 
wójta. Liczymy na to, że Urząd 
będzie funkcjonował jeszcze 
sprawniej, a każdy obywatel 
będzie zadowolony z obsługi – 
mówi wójt Krzysztof Mutz. 
Zakończenie kursu zaplanowa-
ne jest na 6 października, 
przed urzędnikami jeszcze 
sporo nauki. Życzymy zatem 
powodzenia na egzaminach! 

Julia Szostok 
 

Kompetentny Urzędnik + 
Sprawny Urząd = Zadowolony 

Obywatel 
Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
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Szkolenia informatyczne
dla administracji

Co z drogą powiatową 
Tarnów Op. – Kosorowice? 

 
eśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, w przyszłym 

roku rozpoczn ie się remont 
jednej z najbardziej zdewasto-
wanych dróg w powiecie 
opolskim. Mieszkańcy Koso-
rowic i Tarnowa Opolskiego 
czekają od lat na remont drogi 
powiatowej łączącej ich miej-
scowości. Pozbawiony chodni-
ka i rozjeżdżony przez cięża-
rówki 1,5-kilometrowy odci-
nek należy do najbardziej 
zaniedbanych i niebezp iecz-
nych w powiecie opolskim. W  
lutym 2011, na zebraniu wiej-
skim, mies zkańcy Kosorowic  
zagrozili nawet jego blokadą, 
jeśli remont nie ruszy. Jak 
dobrze pójdzie, blokada nie 
będzie potrzebna - mówi 
Krzysztof Mutz, wójt Tarnowa 
Opolskiego. Starosta powiato-
wy Henryk Lakwa obiecał, że 
znajdą się pieniądze na na-
prawę tego odcinka. Inwes-
tycja sfinansowana ma być z 
budżetu powiatu opolskiego. 
Gmina zapłaci za projekt i 
dołoży pół miliona złotych do 
kosztów remontu. Jeśli za-
twierdzi to Rada Powiatu, 
przebudowa rozpocznie się w 
przyszłym roku. W min ionym  
miesiącu przedstawiciele gmi-
ny i Zarządu Dróg Powiato-
wych zastanawiali się na 
miejscu nad wyborem jednego 
z dwóch wariantów przebudź-
wy. W pierwszym - ścieżka 
pieszo-rowerowa byłaby od-

dzielona od jezdni przez rów, 
w drugim - biegnie bezpośre-
dnio przy drodze. Oba zakła-
dają naprawę nawierzchni i 
poszerzenie jezdni do 6 me-
trów. Wybrano drugie rozwią-
zanie, bo pozwoli ono uniknąć 
ewentualnych komplikacji,
związanych z wykupem części 
działek budowlanych przy dro-
dze - mówi Krzysztof Mutz.  
Mam nadzieję, że radni po-
wiatowi zatwierdzą tę inwes-
tycję i nie trzeba będzie wy-
prowadzać ludzi na ulicę. Jest 
szansa, że w końcu coś ruszy w 
naszej gminie z drogami po-
wiatowymi, przy intensywnej 
pracy wójta i wsparciu po-
wiatu, m.in. radnych powia-
towych.           Inf. Urząd Gminy 
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Co ze śmieciami?  
 

ejm uchwalił ustawę zwa-
ną śmieciową, zgodnie z 

którą pieczę nad systemem 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi przejmą gminy. To 
gmina będzie bezpośrednio 
właścicielem śmieci i w inte-
resie jej będzie to, by ś mieci 
było jak najmniej wokół. 
Gminy w przetargach wyłonią 
firmy odpowiedzialne za od-
bieranie odpadów. Właściciele 
nieruchomości, którzy w chwi-
li obecnej zobowiązani są do 
samodzielnego podpisywania 
umów z owymi firmami, będą 
uiszczać gmin ie opłatę. 

Zgodnie z ustawą 
przewidziany jest półtorarocz-
ny okres wprowadzający. No-

we prawo ukróci także niele-
galny wywóz śmieci. Wszyscy 
będą musieli p łacić podatek 
śmieciowy. Tym samym p ie-
niądze w puli rozłożą się na 
większą niż dotychczas ilość 
osób/gospodarstw domowych. 
Dzięki tej ustawie jest szansa, 
że będzie mniej ś mieci w 
naszych lasach – mówi Krzy-
sztof Mutz, wójt gminy. 
Przecież wszystkim nam zale-
ży na tym, by w naszej gminie 
był porządek. 

 
Od 2013 roku gminy  

będą musiały odzyskiwać 50% 
odpadów biodegradowalnych. 
Biorąc pod uwagę, że dziś jest 
to tylko 7% jest to właściwie 
niewykonalne. 

 
W Unii Europejskiej 

to właśnie samorządy są od-
powiedzialne za gospodarkę 
odpadami komunalnymi, ina-
czej jest właściwie tylko w 
naszym kraju oraz na Węg-
rzech. Co więcej Polska znaj-
duje się na ostatnim miejscu, 
jeśli weźmiemy pod uwagę 
produkcję śmieci, bowiem na 
jednego mieszkańca naszego 
kraju przypada średnio 316 kg  
odpadów, z czego jedynie 7% 
jest odzyskiwanych. Podczas 
gdy w Danii są to 833 kg na 
osobę, jednakże Duńczycy od-
zyskują 41% z nich, Holen-
drzy nawet 66% z 613 kg. 

 
Nam przecież też za-

leży, by poprawić te wskaź-
niki. Wójt już od samego 

początku intensywnie pracuje 
nad tym, by pomóc miesz-
kańcom w sprawach odpadów. 

Dzięki jego pracy - 
mówi zastępca wójta – Piotr 
Koziol, płacimy dzisiaj mniej 
za śmieci. Mieszkańcy zresztą 
wyrażali zadowolenie z tego 
powodu. O wprowadzeniu no-
wych rozwiązań „śmiecio-
wych” będziemy systematycz-
nie informować mieszkańców. 
Zmiany te będą następować 
stopniowo i realnie rozpoczną 
się one od przyszłego roku. 

Inf. Urząd Gminy 
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Kanalizacja w gminie 
Tarnów Opolski 

 
uż w najb liższym czasie w 
naszej gminie budowane 

będą kolejne odcinki kanali-
zacji. Została już podpisana 
umowa na miejscowości Na-
kło i Miedziana. Tutaj inwes-
tycja rozpocznie się w paź-
dzierniku. W najbliższym cza-
sie zostanie podpisana umowa 
na Tarnów Opolski. Realizacja 
tego odcinka rozpoczn ie się na 
przełomie tego i przyszłego 
roku. O postępach prac bę-
dziemy naszych mieszkańców 
informować – mówi wójt gmi-
ny, Krzysztof Mutz. Zależy 
nam na tym, by nasza gmina 
sprawnie zrealizowała ten pro-
jekt, który współfinansowany 
jest ze środków europejskich i 
naszego budżetu – dodaje Piotr 
Koziol, zastępca wójta. 

Inf. Urząd Gminy 
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