
Park  
Technologiczno-Innowacyjny 

 
ark Technologiczno-Inno-
wacyjny to nowa samo-

rządowa spółka, która powsta-
ła w Przyworach, w miejsce 
Przedsiębiorstwa Mechanizacji 
Rolnictwa. Działający dotąd w 
Przyworach zakład zajmował 
się naprawą silników wysoko-
prężnych, jednak zadania no-
wej spółki będą znacznie 
szersze. Na wcześniej świad-
czone usługi nie ma dziś tak 
dużego zapotrzebowania jak 
dawniej, a nowa spółka zajmie 
się przede wszystkim rozwojem 
całej gminy – wyjaśnia Krzy-
sztof Mutz, Wójt Tarnowa 
Opolskiego. Nowa spółka ma 
zająć się m.in. współpracą z 
przedsiębiorcami z terenu gmi-
ny i spoza gminy, którzy 
chcieliby zainwestować u nas. 

Spółka poza dotychczasową 
działalnością, poza pozyskiwa-
niem inwestorów, profesjonal-
nie będzie zajmowała się ob-
sługą inwestorów na terenie 
gminy oraz tematem inno-
wacji. Największa część bud-
żetu przeznaczona w latach 
2014 – 2020 będzie właśnie na 
innowacje. Większość gmin nie 
będzie na to przygotowana, a 
poprzez takie działania jest 
duża szansa, że gmina Tarnów 
Opolski wyprzedzi innych w  
pozyskiwaniu pieniędzy – mó-
wi Piotr Koziol, Zastępca 
Wójta. W najbliższym czasie - 
przy współpracy z Opolskim 
Centrum Obsługi Inwestora 
przy Opolskim Centrum Roz-
woju Gospodarczego Park 
Technologiczno-Innowacyjny 
rozpocznie pracę z inwestora-
mi.  Ważne, by gmina prężnie 
się rozwijała. 

P 

Kontrole podatkowe  
w gminie 

 
o Urzędu Gminy w ostat-
nim czasie dociera sporo 

zgłoszeń o rzekomych niepra-
widłowościach podatkowych. 
W związku z tym w gminie 
sprawdzi się jak sytuacja ta 
wygląda w rzeczywistości. 
Każda gmina może stosować 
inne procedury weryfikacji 
informacji podawanych przez 
podatników, jednak opierają 
się one na podobnych działa-
niach. Tryb postępowania wo-
bec osób fizycznych i firm jest 
identyczny. W przypadku osób 
fizycznych kontrola najczęś-
ciej dotyczy rozbieżności w in-
formacji o podstawie opodat-
kowania budynków mieszkal-
nych. Tutaj warto przypom-
nieć podstawę  prawną w art. 

54 kodeksu karnego skarbo-
wego: „kto uchyla się od 
opodatkowania, nie ujawnia 
organowi podatkowemu przed-
miotu lub podstawy opodatko-
wania lub nie składa dekla-
racji, przez co naraża podatek 
na uszczuplenie, podlega karze 
grzywny albo karze pozbawie-
nia wolności, albo obu tym ka-
rom łącznie” - ostrzega Radca 
Prawny Urzędu. 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatko-
wego ma osoba fizyczna na 
złożenie informacji o nieru-
chomościach. Od początku 
czerwca rozpoczną się kon-
trole nieruchomości na terenie 
gminy Tarnów Opolski. Przez 
kilka miesięcy pod lupą urzęd-
ników i nie tylko znajdą się 
nieruchomości i zakłady pracy. 
W czasie kontroli podatko-
wych sprawdzane będą metra-
że budynków mieszkalnych 
oraz budynków, w których 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza.  - To komplekso-
wa kontrola podatkowa, którą 
sukcesywnie będziemy prowa-
dzić – informują urzędnicy z 

gminy. Chcemy urzeczywist-
nić dane zgłaszane w dekla-
racjach podatkowych. Część z 
nich się rozbudowuje i nie-
kiedy nieprawidłowości wyni-
kają z niewiedzy, że nowo 
postawiony na własnym tere-
nie budynek należy zgłosić do 
urzędu. Metraże obiektów bę-
dą sprawdzane z aktualną 
gminną bazą nieruchomości. 
Jeśli nieprawidłowość zostanie 
wykryta w czasie kontroli, w 
stosunku do mieszkańca wsz-
częte zostanie postępowanie 
podatkowe.  W trakcie takiego 
postępowania organ podatko-
wy, po odpowiednim udoku-
mentowaniu, może naliczyć 
podatek od nieruchomości 
nawet do pięciu lat wstecz. Z 
kontroli prowadzonych przez 
urzędników w poprzednich la-
tach wynika, że około trzech 
procent mieszkańców nie zgła-
sza rozbieżności pomiędzy sta-
nem faktycznym, a podanym 
w deklaracji. Takie niedo-
patrzenie właścicieli nierucho-
mości może jednak uszczuplić 
zawartość portfeli. 
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zy stowarzyszenia mogą 
skutecznie działać z sa-

morządem? Czy organizacje 
pozarządowe dogadają się z 
administracją? Te i wiele 
innych pytań dotyczących 
współpracy samorządu i orga-
nizacji społecznych, poruszone 
zostały w ramach projektu pt. 
„Model Współpracy”. Jego 
realizatorem jest Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. 
Dotarł on również do Gminy 
Tarnów Opolski. Przedmiotem 
działań tego projektu jest wy-
pracowanie modelu współ-
pracy administracji publicznej 
i sektora pozarządowego. W 
ramach projektu przewiduje 
się realizację wielu dzia-
łań diagnostyczno – badaw-
czych i metodyczno – eduka-
cyjnych, a następnie upowsze-
chnianie i promocja wypraco-
wanego modelu współpracy. 
Gmina Tarnów Opolski za 
względu na przyjazny klimat 
współpracy między jednostką 
samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami pozarządowymi 
została zaproszona do udziału 
w tym przedsięwzięciu. Od 26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 27 stycznia 2011 w Urzę-
dzie Gminy odbyło się szko-
lenie dla urzędników i przed-
stawicieli organizacji pozarzą-
dowych. Jego uczestnicy uczy-
li się tworzenia partnerstw, 
programów i modeli współ-
pracy, by zapewnić rozbudo-
wanie w regionach sieci osób 
kompetentnych w obszarze 
współpracy administracji sa-
morządowej i organizacji po-
zarządowych (JST-NGO’s). 
Budowanie współpracy jest 
dzisiaj bardzo ważną umiejęt-
nością – mówi Piotr Koziol, 
wiceprzewodniczący Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego Województwa Opolskie-
go. Zwłaszcza w nowej pers-
pektywie budżetowej w latach 
2014 – 2020 realizowane będą 
przede wszystkim projekty 
zintegrowane, realizowane z 
partnerami. Jeżeli myślimy o 
poważnych dotacjach w naj-
bliższej przyszłości, to już te-
raz musimy nauczyć się part-
nerstwa, prawdziwej współ-
pracy i działania w zespole – 
dodaje Piotr Koziol. W naszej 
gminie budowa portalu inter-
netowego jest właściwym kie-
runkiem w budowaniu pełnego 
dialogu. 22 marca odbyło się 
kolejne szkolenie dla organi-
zacji pozarządowych, które 
chcą w pełni korzystać z 
możliwości platformy interne-
towej. Kolejne działania w 
ramach modelu współpracy są 
przed nami. Obyśmy ten czas 
owocnie wykorzystali.  

C 

cd ze str. 13. Kandydaci do... 
Jest jednocześnie menedże-
rem, kierownikiem i instruk-
torem zespołu w jednej osobie.  

To już wszystkie kan-
dydatury zgłoszone do orga-
nizatora konkursu. Wszystkie 
uzasadnienia pochodzą od 
osób zgłaszających. Wyniki tej 
ciekawej, pierwszej edycji 
Złotej Tarniny zostaną przed-
stawione w najbliższym cza-
sie. Zapowiadają się ogromne 
emocje. Pragnę gorąco po-
dziękować tym osobom, które 
zgłosiły kandydatów – podsu-
mowuje Piotr Koziol. Szcze-
gólnie aktywne, czyli takie, 
które zaproponowały co naj-
mniej 2 kandydatów to: Wal-
demar Wilk, Joanna Pietrusz-
ka, Franciszek Michala, Bo-
żena Piechówka, Anna Patoła. 
W kilku przypadkach zostały 
zgłoszone te same osoby. Wójt 
Krzysztof Mutz z zaintereso-
waniem przegląda propozycje. 
W jednym przypadku pięć 
osób wskazało na konkretną 
kandydaturę! Czy będą fawo-
rytami? Czas pokaże.  
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Zarząd Koła TSKN Kosorowice składa serdeczne podziękowania 
ofiarodawcom, którzy współfinansowali i pomagali w zorgani-
zowaniu „Weihnachtsmarktu” w Kosorowicach w dniu 11.12.2011r.: 
- Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec 
za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno 
Kulturalnych w Polsce; - Gminnemu Ośrodkowi Kultury; - stra-
żakom z OSP Kosorowice; - nauczycielom, rodzicom i dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kosorowicach; - Rudolfowi 
Rygolowi – „Tomi Markt”; - Edycie Schneider – Sklep spożywczy; - 
Krystynie Soworce – Sklep spożywczy;  - Radosławowi Deniszowi – 
Pub „Viktoria”; - Państwu Eryce i Józefowi Czechom; - Zespołowi 
„Albatros”. 


