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Rozmowa z Wójtem 
 
Na terenie naszej gminy roz-
poczęła się budowa gminnej 
hali sportowej. O tej dużej in-
westycji z Wójtem gminy Tar-
nów Opolski Zygmuntem Ci-
choniem rozmawiała Wero-
nika Halenka. 
  
1. Skąd wzięła się kon-

cepcja zbudowania w 
gminie dużej hali spor-
towej? 
Jest to realizacja postu-

latów zgłaszanych przez społe-
czeństwo. O potrzebie budowy 
hali sportowej z prawdziwego 
zdarzenia mówiło się w gminie 
od dłuższego czasu. Mówili  
o tym nauczyciele wychowania 
fizycznego Publicznej Szkoły 
Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Tarnowie Op. 
Również kluby sportowe dzia-
łające w gminie zgłaszały po-
trzebę stworzenia w gminie 
obiektu, z którego mogłyby ko-
rzystać przez cały rok. Wnioski 
o wybudowanie obiektu spor-
towego dla wszystkich prag-
nących aktywnie uprawiać 
sport płynęły też ze środowiska 
młodzieżowego, i nie tylko. 
Wspólnie z Radą Gminy pod-
jęliśmy się tego zadania jako 
priorytetowego, co w konsek-
wencji doprowadziło do opra-
cowania dokumentacji tech-
nicznej, wykupu niezbędnego 
gruntu, zebrania koniecznych 
środków oraz starania się o 
dofinansowanie ze środków 
pomocowych.  
2. Jakie środki z funduszy 

Uni Europejskiej i w jaki 
sposób udało się nam 
pozyskać?  
We wrześniu  zeszłego ro-

ku, gdy tylko pojawiła się taka 
możliwość, złożyłem wniosek 
do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego. Wniosek został 
oceniony dobrze, ale projekty 
związane z EURO 2012 oce-
niono wyżej, dlatego też nasz 
wniosek został umieszczony na 
liście rezerwowej. W związku z 
takim obrotem sprawy, nie ma-
jąc gwarancji otrzymania dofi-
nansowania, złożyliśmy na po-
czątku tego roku kolejny wnio-
sek o dofinansowanie, tym ra-
zem z Funduszu Rozwoju Bazy 
Sportowej (środki m.in. z Toto-
lotka).  

 
3. W jakim stopniu inwes-

tycja będzie pokryta z 
funduszy własnych gmi-
ny? 
Na to pytanie jednozna-

cznie nie potrafię jeszcze od-
powiedzieć. Jak wspomniałem 
wcześniej złożyliśmy dwa 
wnioski w tej samej sprawie  
i pod koniec kwietnia władze 
samorządowe Województwa 
Opolskiego zaakceptowały fi-
nansowanie inwestycji z obu 
źródeł. Tu jednak zaczął się 
problem, gdyż nie ma jedno-
znacznej wykładni czy jest pra-
wnie możliwe takie podwójne 
dofinansowanie. Nad rozwią-
zaniem tego problemu pracu-
jemy wspólnie z Urzędem Mar-
szałkowskim. Staramy się o 
maksymalne dofinansowanie 
tj. 50%,  ale dodatkowego wy-
jaśnienia wymaga jeszcze us-
talenie kosztów kwalifikowa-
nych, podatku VAT. W takiej 
sytuacji nie można jeszcze mó-
wić o konkretnych kwotach, 
ale dofinansowanie nie po-
winno być mniejsze niż 
1.200.000 zł, co, przy całko-
witym koszcie inwestycji ok. 
4,5 mln zł, jest znaczną po-
mocą. 
4 . Jak, według planu, będzie 
przebiegać realizacja inwes-
tycji? Kiedy możemy spo-
dziewać się oddania hali do 
użytku? 

Realizacja powinna 
przebiegać zgodnie harmono-
gramem prac stanowiącym za-
łącznik do  podpisanej z wyko-
nawcą umowy. Roboty w tere-
nie już się rozpoczęły, wyko-
nawca deklaruje wykonanie 
stanu surowego zamkniętego w 
jak najszybszym czasie, by móc 
w okresie zimowym prowadzić 
wszystkie możliwe prace insta-
latorskie. Pracy jest sporo, 
przypomnę tylko, że będzie to 
hala o wymiarach  areny 44 x 
24 m, w obrębie której mieści 
się pełnowymiarowe boisko do 
piłki ręcznej, a na widowni bę-
dzie mogło zasiąść dwustu wi-
dzów.  Planowany termin za-
kończenia budowy to wrzesień 
2010 r. Chciałbym jednak, by 
obiekt był gotowy już na 
inaugurację roku szkolnego tj. 
1 września czego nieskromnie 
sobie, wykonawcy i wszystkim 
przyszły użytkownikom hali 
życzę.  

 

 

Wywiad z Panią Skarbnik 
Gminy Tarnów Opolski 

 
 
O sprawach finansów gminy  
i kryzysie, który dosięgnął 
gospodarkę na całym świecie 
rozmawiamy z p. Elżbietą 
Daszko – Skarbnikiem Gminy 
Tarnów Opolski. 

 
1.Weronika Halenka (WH): 
Media od półtora roku mówią 
o Kryzysie przez duże „K” w 
globalnej gospodarce. Słowo 
weszło też na stałe do słow-
nika polityków parlamentar-
nych i lokalnych. Jakie zna-
czenie może mieć kryzys dla 
naszej gminy? Czy może już 
odczuwamy jakieś skutki kry-
zysu po stronie przychodów w 
budżecie gminy? 
Elżbieta Daszko (ED): Tak, 
to prawda, że media podają 
informacje o istniejącym kry-
zysie na świecie, a także i w 
Polsce. Prawdą także jest fakt, 
że wszystkie gminy dysponują 
takimi źródłami dochodów, 
które są właściwie naczyniami 
połączonymi z budżetem pań-
stwa. Mam też na uwadze 
subwencję oświatową oraz do-
tacje celowe na pomoc spo-
łeczną. Tymczasem Minister 
Finansów swoją decyzją 
zmniejszył subwencję oświato-
wą dla naszego budżetu o 
kwotę 246 tysięcy złotych. Na 
najbliższej sesji w tej sprawie 
przedstawiony zostanie projekt 
zmiany budżetu, zgodnie z któ-
rym zmniejszoną subwencję 
uzupełni się przychodami z 
nadwyżki budżetowej. Taka 
propozycja zmiany budżetu nie 
spowoduje uszczuplenia i tak 
już napiętych planów wydat-
ków dla szkół podstawowych i 
gimnazjów.  

Natomiast w kwestii 
dochodów realizowanych bez-
pośrednio przez Urząd Gminy 
jestem nastawiona optymisty-
cznie. Po dokonanej analizie 
wykonania planu dochodów za 
I kwartał br. oraz za okres 
pięciu miesięcy możemy pro-
gnozować, że realizacja tych 
dochodów nie jest zagrożona. 
Moją ocenę opieram także na 
występującej w naszej gminie 
stabilności  dochodów uzyski-
wanych przez osoby fizyczne, 
osoby prawne i osoby nie po-
siadające osobowości praw-

nej, od których to dochodów 
gmina ma swój udział. 
2. WH: Czy Pani zdaniem 
mimo kryzysu jest możliwy 
rozwój jednostek lokalnych 
takich jak nasza gmina? Czy 
gmina będzie w jakiś sposób 
wspierać firmy działające na 
terenie naszej gminy w dobie 
kryzysu, by mogły się dalej 
rozwijać? 
ED: W kwestii wspierania 
przesiębiorczości małych i 
dużych firm warto zaznaczyć, 
że Rada Gminy  podjęła uch-
wałę o pomocy publicznej oraz 
uchwałę o zwolnieniu z podat-
ku od nieruchomości w zależ-
ności od ilości osób zatrud-
nionych dla nowopowstałą-
cych firm. Także Wójt Gminy 
jako organ podatkowy ma pra-
wo w uzasadnionych przypad-
kach, udzielać podatnikom ulgi 
w spłatach, bądź zastosować 
umorzenia zaległości podatko-
wych zgodnie z procedurami 
określonymi w przepisach 
ustawowych. 
3. WH: A jak pani zdaniem 
kryzys może odbić się na 
przeciętnym mieszkańcu na-
szej gminy? 
ED: Nie wnikam w takie in-
strumenty kryzysu, o których 
dużo się mówi w mediach, a 
które dotyczą rynku finanso-
wego w kraju, m.in. giełda 
papierów wartościowych czy 
ceny nieruchomości. Do mnie 
należy prognozowanie gmin-
nych dochodów własnych oraz 
prognozowanie kwoty długu 
publicznego, a także czuwanie 
nad realizacją tych planów. W 
tym względzie na dzień dzi-
siejszy realizacja tych planów 
przebiega pomyślnie. Nie 
mniej trzeba mieć na uwadze, 
że o ile znacząco wzrośnie bez-
robocie w kraju to skutki fi-
nansowe w budżecie państwa 
w jakimś stopniu przekładają 
się na budżety samorządowe. 
4. WH: Kwestia gminnej kasy 
– czy sytuacja finansowa na-
szej gminy jest zadowalająca? 
Czy w najbliższym czasie pla-
nujemy jakieś większe zmiany 
w sferze wydatków gminy i 
czy stać nas na potencjalne in-
westycje?  
ED: Rada Gminy uchwaliła na 
rok 2009 budżet, który (po 
zmianach) zawiera plan zadań  
inwestycyjnych i remontowych  
ciąg dalszy strona 3…………. 

 


