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Weronika Halenka 
(WH) : To ju¿ Pana druga ka-
dencja w RG Tarnów Opolski 
– pierwszy raz jest Pan jej 
przewodnicz¹cym. Czy odczu- 
wa Pan ró¿nicê wynikaj¹c¹ ze 
zmiany swego statusu? Wiê-
ksz¹ odpowiedzialnoœæ?  

Rudolf Urban (RU) : 
To z pewnoœci¹ wiêksza od-
powiedzialnoœæ, bo trzeba nie 
tyle wiêcej wiedzieæ, co byæ 
dobrze poinformowanym o 
wiêkszej iloœci spraw. Mo¿e 
nie trzeba znaæ przebiegu 
ka¿dego zebrania komisji, ale 
jednak w mniejszym lub wiê-
kszym stopniu nale¿y orie-
ntowaæ siê, czym komisje chc¹ 
siê zaj¹æ lub ju¿ siê zajê³y. Na 
pewno dochodzi te¿ odpowie-
dzialnoœæ za prace ca³ej Rady, 
choæ tutaj trzeba zaznaczyæ, ¿e 
bez pomocy pani Teresy Mien-
tus praca Rady i moja z pew-
noœci¹ nie udawa³aby siê, tak 
jak siê udaje. Mam tu na myœli 
nadzorowanie takich spraw, 
jak zapraszanie na zebranie 
Rady goœci, postulowanych 
przez radnych, dbanie o to, by 
przybyli, by nie by³o sytuacji, 
¿e ktoœ „nie wiedzia³” itp. Do 
tego w moim przypadku do-
chodz¹ sprawy zwi¹zane ze 
skoordynowaniem terminów. 
Wiadomo, ¿e przewodnicz¹cy 
musi nieco czêœciej ni¿ radni 
pojawiaæ siê w Urzêdzie, wiê-
cej poœwiêcaæ czasu m.in. na 
spotkania pozaplanowe tj. kon-
ferencje, imprezy itp. a to wy-
maga wiêkszego wysi³ku orga-
nizacyjnego. 

WH : Jest Pan m³o-
dym cz³owiekiem, czy uwa¿a 
Pan, ¿e nasza gmina mo¿e 
zaoferowaæ m³odym ludziom 
jak¹œ pozytywn¹ alternatywê 
wobec zarobkowych wyjaz-
dów za granicê? Jakie dzia-
³ania urzêdowe mo¿na Pana 
zdaniem przedsiêwzi¹æ, i jakie 
ju¿ przedsiêwziêto, by uatrak-
cyjniæ m³odym ludziom pozo-
stanie w kraju? 

RU: Uwa¿am, ¿e na-
le¿y tu uszczegó³owiæ, co ro-
zumiemy pod pojêciem zadañ 
gminy. Wiadomym jest, ¿e 
gmina, nowych miejsc pracy, 
które mog³yby zatrzymaæ lu-
dzi, nie mo¿e stworzyæ, mo¿e 
tylko zapewniæ lepsze mo¿li-
woœci ludziom, którzy chcie-
liby za³o¿yæ w³asny biznes.  
I w tym kontekœcie, po pierw-

sze: Rada Gminy podjê³a uch-
wa³ê o nowym zagospodaro-
waniu przestrzennym, w ra-
mach których w ka¿dej wsi 
wytyczone s¹ miejsca, nie-
koniecznie nale¿¹ce do gminy, 
które mog³yby byæ wykorzy-
stane pod dzia³alnoœæ us³ugo-
wo-gospodarcz¹, w tym tak¿e 
pod tzw. uci¹¿liw¹. Tereny 
wiêc na planach istniej¹, tego 
problemu zasadniczo wiêc nie 
ma. Po drugie: obowi¹zuje 
uchwa³a Rady Gminy o zwol-
nieniach z podatku dla nowych 
i rozwijaj¹cych siê inwesto-
rów. W zale¿noœci od liczby 
nowozatrudnionych, przys³u-
guje zwolnienie od podatku na 
okres roczny lub d³u¿szy. Ist-
niej¹ jednak pewne dodatkowe 
obwarowania: nale¿y przedsta-
wiæ sensowny biznesplan,  
a w przypadku firm ju¿ 
istniej¹cych, legitymowaæ siê 
brakiem zaleg³oœci w p³atnoœci 
podatków. Naturalnie, te zwol-
nienia w porównaniu z ca³o-
œci¹ obci¹¿eñ przedsiêbiorców 
nie s¹ bardzo znacz¹ce, bo 
podatki œci¹gane przez gminê 
to tylko ok. 17z³/m kw. po-
wierzchni u¿ytkowej, ale to 
jedyna forma zwolnienia po-
datkowego, jak¹ mo¿e zaofe-
rowaæ gmina przedsiêbiorcom. 
I po trzecie: to pomoc, jak¹  
z chêci¹ s³u¿y Urz¹d Gminy 
wszystkim, którzy chc¹ 
otworzyæ w³asny biznes. Mam 
tu na myœli kwestie zwi¹zane  
z mo¿liwoœci¹ znalezienia do-
finansowania, odbycia ró¿nych 
kursów, te¿ unijnych – w tej 
sferze UG s³u¿y tylko poda-
niem informacji, i sam zainte-
resowany musi ju¿ zaj¹æ siê 
odwiedzeniem Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, czy innych 
instytucji, ale w sytuacji,  
w której taki cz³owiek nie wie, 
od czego zacz¹æ, to jest to  
z pewnoœci¹ pomoc niebaga-
telna. Do UG sp³ywa bowiem 
wiele informacji m.in. o plano-
wanych szkoleniach unijnych. 
I to w³aœciwie wszystko, co 
mo¿e zrobiæ gmina. Wiêcej 
mog¹ zdzia³aæ dopiero wy¿sze 
szczeble. Ostatnio ruszy³a 
sprawa powiatowych Inkuba-
torów Przedsiêbiorczoœci, któ-
re mog¹ wp³yn¹æ na powsta-
wanie nowych biznesów w re-
gionie. Myœlê, ¿e jeœli ta 
inicjatywa bêdzie kontynuo-
wana, to gmina Tarnów Opol-

ski, jako le¿¹ca w powiecie 
opolskim, w takim projekcie 
te¿ bêdzie partycypowa³a – 
czy to finansowo, czy organi-
zacyjnie. Inkubatory pozwala-
j¹ bowiem m³odym ludziom 
skupiæ siê na tym, czym w biz-
nesie chc¹ siê zaj¹æ, a uwolniæ 
w du¿ym stopniu od takich 
spraw jak np. ksiêgowoœæ. 

WH: Jak Pan ocenia 
gospodarcz¹ sytuacjê naszej 
gminy? Czy w najbli¿szym 
czasie zostan¹ podjête jakieœ 
inicjatywy – np. promocyjne -  
w celu zwiêkszenia zaintereso- 
wania wœród inwestorów jej 
terenami? Czy mo¿e ju¿ wia- 
domo o jakiejœ inwestycji? 

RU: Zacznijmy od 
ostatniej czêœci pytania - o 
wiêkszych inwestycjach krajo-
wych czy zagranicznych na 
razie nie s³ychaæ. S¹dzê jed-
nak, ¿e czasami ani posiadanie 
dobrych inwestycyjnie tere-
nów, ani szeroka akcja pro-
mocyjna, nie zadzia³a tak, by 
od razu skupiæ zainteresowa-
nie wielu inwestorów. To fakt, 
¿e gmina Tarnów Opolski le¿y 
w korzystnym strategicznie 
miejscu – jest blisko autostra-
dy, a tak¿e kolei. Wiadomo 
jest, ¿e te najkorzystniejsze 
tereny znajduj¹ siê na obszarze 
dzisiejszego OPOLWAPu – a 
im dalej, tym gorzej. Co do 
ewentualnych akcji promocyj-
nych, ich rozpoczêcie jest 
niemo¿liwe, jeœli siê nie ma 
konkretnych terenów inwesty-
cyjnych, które mo¿na by  
w nich promowaæ. Chodzi  
o tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ 
gminy. Wiele z tych, wyzna-
czonych na planach zagospo-
darowania, nale¿y do w³aœci-
cieli prywatnych, którzy nie 
zawsze chc¹ siê ich wyzby-
waæ. Tak wiêc sam fakt po-
siadania przez gminê wy³¹cz-
nie potencjalnych terenów 
mo¿e zniechêciæ inwestorów, 
którzy niekoniecznie maj¹ 
czas na d³ugie negocjacje  
z w³aœcicielami. W zwi¹zku  
z tym na ostatniej, kwietnio-
wej sesji Rada Gminy upo-
wa¿ni³a Wójta do dzia³añ 
nakierowanych na wykup mie-
nia, by zwiêkszyæ iloœæ tere-
nów inwestycyjnych w gminie. 
Nie chcê wskazywaæ dok³ad-
nych lokalizacji, ale s¹ to tere-
ny, które s¹ ju¿ zaopatrzone 
we wszystkie media. Dopiero 

zakoñczenie wykupu takich 
dzia³ek sprawi, ¿e mo¿na roz-
pocz¹æ – czy to przez strony 
internetowe, czy przy pomocy 
Urzêdu Marsza³kowskiego – 
reklamowanie ich wœród in-
westorów.  

Je¿eli chodzi o szero-
ko zakrojon¹ dzia³alnoœæ wize-
runkow¹ gminy, to raczej jej 
nie ma. Trudno powiedzieæ, 
czy nasza gmina jest na tyle 
atrakcyjna turystycznie, by  
w tym kierunku poprowadziæ 
aktywnoœæ promocyjn¹. Mo¿e 
jak¹œ pozytywn¹ drog¹ by³oby 
prezentowanie gminy jako 
aktywnie wspieraj¹cej swój 
wizerunek „sypialni Opola”. 
Naturalnie taka wizja wymaga 
akceptacji mieszkañców. Ale 
zamiast szukaæ jakiegoœ wiel-
kiego inwestora, szans¹ dla 
gminy mog³oby siê okazaæ 
tworzenie nowych dzia³ek  
i u³atwianie budowniczym sta-
wianie domów na terenie 
gminy. To musia³oby siê wi¹-
zaæ ze stworzeniem tym poten-
cjalnym chêtnym dobrej sieci 
us³ug, a wiêc rozwój drobnej 
przedsiêbiorczoœci, zapewnie-
niem przynajmniej w centrum 
gminy mo¿liwoœci skorzysta-
nia z wielofunkcyjnej hali 
sportowej – i to mog³oby siê 
okazaæ dla gminy w perspe-
ktywie lepsze. Gmina, która 
ma udzia³y w podatku PIT  
i CIT, uzyskuje bowiem do-
chody tym wiêksze, im wiêcej 
ma zarabiaj¹cych mieszkañ-
ców. A sieæ drobnych przed-
siêbiorstw, jest w moim prze-
konaniu, pewniejsza dla rejonu 
ni¿ jeden du¿y zak³ad, którego 
zlikwidowanie mo¿e doprowa-
dziæ do masowego bezrobocia 
i diametralnego spadku docho-
dów kasy gminnej. Tak wiêc 
koncepcja „nasza gmina – sy-
pialni¹ Opola” wydaje mi siê 
naprawdê dobrym pomys³em. 

WH: Czy jako m³ody 
mieszkaniec Nak³a uwa¿a Pan, 
¿e oferta kulturalna gminy jest 
zadowalaj¹ca? Czy nak³ady na 
kulturê i oœwiatê w bie¿¹cym 
roku bud¿etowym bêd¹ mo¿e 
zwiêkszone? 

RU: Oferta kulturalna 
zawsze w du¿ym stopniu za-
le¿y od mieszkañców. I  nie 
jest tak, ¿e dyrektor GOK 
mo¿e coœ wymyœliæ i zreali-
zowaæ sam w innej wsi.  
W Nakle, w którym... cd. str.3 


