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Motoryzacyjna lawina

Razem w ...PUPie

dok. ze str. 1
nej Nadrenii Westfalii. I faktycznie
tam potencjalny petent za³atwia sprawê rejestracji pojazdu w miarê szybko, jak nam zadeklarowano - do godziny. Czas oczekiwania na przyjêcie wynosi przeciêtnie 11 minut. Interesant przed wejciem do biura odpowiedniego dzia³u podchodzi do
kiosku internetowego, wystukuje

£osiowie oraz Powiatowy Inspektotystyczna wskazuj¹ca, ilu petentów

wiêcej cierpliwoci, bêdziemy zdrow-

przypada na jednego urzêdnika za-

si - my i osoby, u których za³atwia-

trudnionego w starostwie (w odniesieniu do liczby mieszkañców powiatu).
W starostwie Soest przy liczbie
zatrudnienia prawie 1000 osób i przy

W ca³ym kraju zapowiada siê wpro-

300.000, jeden urzêdnik obs³uguje

rzystne zmiany zwi¹zane z wprowadzaniem nowego scentralizowanego

po czym na wywietlaczu ukazuje

stwie strzeleckim przy liczbie zatrud-

systemu rejestracji pojazdów. A tym

nienia prawie 100 osób i mieszkañ-

samym nowego i, jak twierdz¹ znaw-

- otrzymuje elektroniczny numerek,

ców 82.000, na jednego urzêdnika
B¹dmy wiêc ostro¿ni w ocenach, zw³aszcza jeli nie znamy tak

ne bêd¹ jedynie wnioski o wydanie

urzêdnika. Jak siê dowiedzielimy -

do koñca faktów. I znowu cinie siê

rejestracji, a drukowaniem i wydawa-

w starostwie w Soest rozpatrywa-

na usta przys³owie cudze chwalicie,

niem dowodów rejestracyjnych i kart

swego nie znacie, sami nie wiecie co

pojazdów bêdzie zajmowaæ siê Pol-

spraw z dzia³u ruchu drogowego (w

posiadacie. Oczywicie nic nie jest

ska Wytwórnia Papierów Wartocio-

tym rejestracje pojazdów) na ty-

idealne i u nas jest wiele mankamen-

wych w Warszawie. St¹d ju¿ dzisiaj

tów, ten najbardziej dotkliwy, s³aby,

w szeregach urzêdników budz¹ siê

w przeciwieñstwie do powiatu Soest

obawy co do czasu oczekiwania na

i nie tylko, system elektroniczny i

wydanie gotowych dokumentów.

teleinformatyczny, ale tutaj znów

Szacuje siê, ¿e okres ten wyd³u¿y siê

wraca jak bumerang sprawa braku

do 3 miesiêcy.

dzieñ.
A jak sytuacja wygl¹da w naszym
strzeleckim starostwie?
Tutaj ka¿dy petent równie¿ za³atwiany jest szybko. Nawet szybciej ni¿ w Soest, bo w ok. 40 minut i
tak¿e z nale¿yt¹ uprzejmoci¹. Z
tym, ¿e czas oczekiwania na wejcie

Ale to przysz³oæ. Na razie w na-

pieniêdzy.

szym starostwie robi siê wszystko,
Na koniec, b¹dmy ¿yczliwsi dla
siebie i wymagajmy od siebie trochê

ale to nie wina ani urzêdników ani
programów, na których pracuj¹. Przy-

by usprawniæ obs³ugê petentów. Prosimy wiêc o zapoznanie siê z informacj¹ zamieszczona poni¿ej.

do biura jest o wiele d³u¿szy. Czekaæ
na to trzeba nawet do kilku godzin,

budynku Urzêdu Pracy zosta³a gor¹-

co przyjêta.

Nowe siedziby oferuj¹ nie tylko

wiêksze pomieszczenia (w sumie 7

pokoi), ale i dogodn¹ lokalizacjê 

cy tematu, pogmatwanego programu

sie oczekiwania do odpowiedniego

nych i finalizowanych jest rednio 31

umieszczenia ich wszystkich w nowo

wyremontowanych pomieszczeniach

wszystkie w jednym miejscu, w s¹-

siedztwie Powiatowego Urzêdu Pra-

rejestracji samochodów. W praktyce

przypada 820 petentów.

oznacza to, ¿e w starostwach sk³ada-

po czym zg³asza siê po krótkim okre-

natomiast Izba Rolnicza w ogóle nie

go, ¿e propozycja Zarz¹du Powiatu

wadzenie zupe³nie nowych zasad.

potencjalnie 300 petentów. W staro-

Jeli sprawê zdecyduje siê za³atwiaæ

kiego by³y ju¿ w bardzo z³ym stanie,

mia³a tu swojej siedziby. Nic dziwne-

pewnie o tych niedogodnociach.

wydzia³ i sprawê, jak¹ chce za³atwiæ,
siê spis potrzebnych dokumentów.

stytucji na terenie powiatu strzelec-

W nied³ugim czasie zapomnimy

Czekaj¹ nas znaczne i to nieko-

mieszkañców

Pomieszczenia dwóch ostatnich in-

my swoje sprawy.

powiatu

liczbie

rat Ochrony Rolin i Nasiennictwa.

cy, Banku Spó³dzielczego i innych

instytucji. Pomieszczenia zosta³y

wyremontowane systemem gospo-

Od prawej: Józef Swaczyna Starosta

Strzelecki, Herbert Czaja Prezes Izby

Rolniczej w Opolu, Henryk Zamojski

Dyrektor WODR w £osiowie, W³adys³aw

Kocielniak Wojewódzki Inspektor WIO-

RiN w trakcie uroczystego otwarcia biur.

Nowa siedziba instytucji obs³u-

guj¹cych rolników zosta³a uroczy-

cie otwarta 22 lipca. Pod jednym

adresem, przy ul. Gogoliñskiej, w bu-

dynku nale¿¹cym do Powiatowego
Urzêdu Pracy, mieszcz¹ siê: Rada Po-

wiatowa Izby Rolniczej, Oddzia³ Te-

renowy Doradztwa Rolniczego w

/isa/

Czekaj¹ca nas nowoæ...

darczym przez osobê zatrudnion¹

przez PUP, a 20 tysiêcy z³otych na

materia³y wy³o¿y³ bud¿et powiatu.

Rozpoczêcie dzia³alnoci tych biur

zosta³o poprzedzone uroczystym

przeciêciem wstêgi. To doæ po-

wszechna praktyka przy tego typu

okazjach, natomiast wrêczanie prezentów w takich chwilach jest doæ

rzadkie. Zw³aszcza jeli nie wi¹¿¹ siê

one z nowymi pomieszczeniami ani

ich lokatorami. Taki prezent  skrzyn-

kê na same dobre wiadomoci  otrzy-

ma³ starosta Józef Swaczyna  w

podziêkowaniu za zaanga¿owanie w
realizacjê tego przedsiêwziêcia.

czyn¹ tego jest sama sytuacja (okazja). Korzystamy z tego i ...tworzy
siê t³ok na korytarzach.
Dlaczego tak siê dzieje? Odpowied jest bardzo prosta. W Niemczech urzêdnicy nie borykaj¹ siê z
nadmiern¹ frekwencj¹ petentów sprowadzaj¹cych na gwa³t i w niebotycznych ilociach u¿ywane samochody.
Co najwy¿ej za okres gor¹czkowy
mo¿na uznaæ wiosnê, kiedy to najczêciej wychodz¹ nowe modele samochodów i nasi zachodni s¹siedzi
czêciej wówczas odwiedzaj¹ salony
samochodowe i dokonuj¹ zakupu.
Maj¹ korzystne kredyty, st¹d zde-

Taki wzór nowego dowodu rejestracyjnego mo¿na obejrzeæ w internecie.

cydowanie dominuj¹cym jest u nich
trend kupowania nowych aut. Ale jak
nam zadeklarowano w Soest, nawet

twierdza siê w liczbach.

i¿ w zwi¹zku z du¿a liczb¹ samochodów do rejestracji,
z dniem 5 sierpnia 2004 r. wprowadza

W starostwie strzeleckim prze-

siê nowe zasady obs³ugi Klientów.

ciêtnie za³atwianych jest ponad 70

wego. W marcu i kwietniu br. wyda-

Szczegó³y  na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego,
w Informacji

no jedynie 31 nowych kart pojazdów,
a ju¿ w maju, czerwcu i lipcu (do 25
lipca) - 477.

Mniej wiêcej w po³owie lipca

rozpoczê³y siê kontrole wniosków o

dop³aty dla rolników. Wnioski sk³a-

dane by³y w Biurze Powiatowym

spraw tygodniowo (g³ównie rejestracji pojazdów) z dzia³u ruchu drogo-

Wnioski do kontroli

uprzejmie zawiadamia,

zdarzy³a siê im tak du¿a iloæ obs³ugiwanych petentów. Fakt ten po-

Pomieszczenia WIORiN w Strzelcach Opolskich

Starosta Strzelecki

w tych gor¹czkowych okresach nie

oraz u Naczelnika Wydzia³u.

Nowe zasady maj¹ na celu usprawnienie obs³ugi wszystkich
zainteresowanych rejestracj¹ pojazdów.

I jeszcze jedna znacz¹ca dana sta-

Na poprzedniej stronie przeczytalicie Pañstwo podziêkowania Zarz¹du Powiatu skierowane na rêce
pani Wójt Izbicka Gabrieli Pytel - za
pomoc gminy na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

le¿ymy do powiatu. Je³i mo¿emy musimy sobie pomagaæ nawzajem. Od
czterech lat wspomagamy finansowo,
choæ drobnymi kwotami, powiatowy
program przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie. Co roku pewne rodki na
ten cel staramy siê zabezpieczyæ i

Tak jak w poprzednich sytu-

choæ nie s¹ to wysokie sumy, bo prze-

acjach tego typu - zwróci³am siê

cie¿ g³ównej kwoty w bud¿ecie, w

z pytaniem do Pani Wójt: dlaczego gmina pomaga powiatowi?
Tym bardziej, ¿e nie jest to jedyna forma pomocy.
Oto co us³ysza³am.
-

Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e na-

odró¿nieniu od zadañ, nam nie przybywa, to jednak ka¿da pomoc przecie¿ siê liczy.
Z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wspó³pracuje równie¿
nasz gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej - dodaje B. Pytel.

Kierownik OPS w Izbicku, p. Teresa Koprek, mówi, ¿e cis³a wspó³praca trwa ju¿ od 1999 roku. - Uczestniczymy w wielu szkoleniach organizowanych przez PCPR. Wspomnê
choæby o refundacji rodkó pomocniczych, o zmianach w ustawie o pomocy spo³ecznej, o zasi³kach rodzinnych. W krêgu anszych zainteresowañ s¹ te¿ zagadnienia zwi¹zane z
rodzinami zastêpczymi. Ale z pomocy PCPR korzystaj¹ równie¿ nasi
podopieczni. O ile wiemy - bardzo
ceni¹. sobie mo¿liwoæ korzystania
z poradni psychologicznej - dopowiada T. Koprek.

leckiego wylosowano 26 gospo-

darstw, w drugim  42. Do koñca

Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

sierpnia przeprowadzone bêd¹ jesz-

niem kontroli zajmuje siê zupe³nie

darstw zostanie wskazanych  nie

zacji Rolnictwa, ale przeprowadza-

inna instytucja. Jest ni¹ Biuro Kontroli na Miejscu przy Oddziale Regionalnym ARMiR w Opolu, a tak¿e

 podmiot zewnêtrzny, wybrany w
przetargu.

Staramy siê pomagaæ co roku

to w cyklu czterech typowañ. W

pierwszym z terenu powiatu strze-

-

W³aciwe kontrole przeprowa-

dzaj¹ inspektorzy zewnêtrzni, my

natomiast generalnie zajmujemy siê

tylko weryfikacj¹ danych ze stanem

faktycznym - mówi Wojciech Szo-

ta z Biura Kontroli w Opolu.  Dane

podlegaj¹ce sprawdzeniu to: pomiar

powierzchni, rodzaj uprawy (czy jest

np. uprawiana w³anie pszenica, jeli

taka uprawa by³a zawarta we wnio-

sku), do inspektora tak¿e nale¿y ocena warunków dobrej kultury rolnej i
 jeli to mo¿liwe  jej ocena na ob-

szarze danego gospodarstwa na dzieñ

cze dwa typowania, ale ile gospo-

wiadomo. Szacujê  kontynuuje W.

Szota  ¿e z ca³ego województwa

opolskiego w ca³ym cyklu wytypo-

wanych zostanie do kontroli w sumie
ok. 2000 gospodarstw.

-

Jak d³ugo trwa kontrola jedne-

-

Wszystko zale¿y od powierzch-

go gospodarstwa?

ni i od usytuowania gruntów. Jeli s¹
to gospodarstwa o du¿ej powierzch-

ni, w dodatku podzielone na dzia³ki
usytuowane w ró¿nych miejscach 

wszystko trwa d³u¿ej ni¿ kilka go-

dzin.

-

Jak kontrola wypada w powie-

-

Mogê siê wypowiadaæ tylko ogól-

cie strzeleckim?

nie  bazuj¹c na danych z ca³ego wo-

jewództwa. Generalnie jest dobrze,

30 czerwca 2003. Zobowi¹zuje nas

nie ma du¿ych nieprawid³owoci.

ropejsk¹ i ta data jest traktowana jako

siê z danymi zawartymi we wnio-

do tego traktat akcesyjny z Uni¹ Eu-

tzw. powierzchnia bazowa.

- Kto wybbiera gospodarstwa do
kontroli?
-

Wy b i e r a n e

s¹

losowo,

a

my

otrzymujemy ich listê z Warszawy 

odpowiada W. Szota.  Odbywa siê

Powierzchnia gospodarstw pokrywa

skach, uprawy  równie¿. Jeli stwier-

dzamy jakie nieprawid³owoci 

wynikaj¹ raczej z niewiadomoci

rolników, a nie z chêci oszukania i

zafa³szowania.

mg

