
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadwyżka budżetowa po raz 
pierwszy w historii gminy 

 
Komputery z dostępem do 
Internetu dla najbiedniej-
szych, budowa kanalizacji, 
wymiana wodociągu i prze-
budowa drogi Tarnów Opol-
ski – Kosorowice – to bez 
wątpienia ważne działania na 
rzecz gminy i jej miesz-
kańców. Po raz pierwszy też 
w historii gminy wójtowi 
udało się wypracować nad-
wyżkę do budżetu w wyso-
kości niemal 4 milionów zło-
tych.   
 
Red. Panie Wójcie, w ostat-
nim czasie dużo się w gminie 
dzieje – gdyby miał Pan 
wskazać najistotniejsze
zmiany, jaka byłaby ich lista? 
K.M. Bez wątpienia na pierw-
szym miejscu wymienić muszę 
niebywały sukces, jakim jest 
„zarobienie” na rzecz gminy i 
mieszkańców niemal 4 mln zł 
ponad plan. Budżet Tarnowa 
Opolskiego jeszcze nigdy nie 
był tak wysoki – szacuje się, że 
pod koniec roku może wy-
nieść nawet 29 mln zł. Na 
dodatkowe pieniądze składa się 
duża kwota prawie miliona 
złotych, którą udało mi się 
odzyskać z Vat-u, co do tej 
pory nie było przez samorządy 
praktykowane. Poza tym są to 
zwiększone wpływy z podatku 
CIT – kilkaset tysięcy złotych, 
zwiększona o ok. 500 tys. zł 
subwencja oświatowa i kwota z 
wyjątkowo korzystnej sprze-
daży nieużytków nad Odrą – 
ok. 1 miliona 300 tys. złotych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymieniając dalej – wkrótce 
ruszy przebudowa drogi po-
wiatowej na trasie Tarnów 
Opolski – Kosorowice. W 
marcu ogłoszony ma być 
przetarg na wykonanie a w 
efekcie droga będzie wreszcie 
przejezdna z dodatkowym cią-
giem pieszo-jezdnym. Budowa 
jest możliwa dlatego, że gmina 
wyasygnowała na ten cel 500 
tys. zł ze swojej puli – resztę 
dołoży starostwo. Gdybyśmy 
nie zadeklarowali wkładu wła-
snego, dziurawa droga dalej 
stanowiłaby zagrożenie dla 
mieszkańców. 
 
Red. Wiem, że wkrótce ma 
ruszyć projekt, w ramach 
którego najubożsi mieszkań-
cy gminy otrzymają bez-
płatne komputery i dostęp do 
Internetu… 
K.M. To prawda – muszę się 
pochwalić, że nasza gmina jako 
jedyna w województwie 
otrzymała dofinansowanie na 
projekt w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 8.3, 
którego celem jest wyposa-
żenie rodzin w najtrudniejszej 
sytuacji finansowej w zestawy 
komputerowe z darmowym 
dostępem do Internetu. W 
ramach tego samego projektu 
również GOK otrzyma 10 zes-
tawów komputerowych, które 
służyć mają mieszkańcom 
gminy. Wkrótce, przy pomocy 
m.in. Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, rozpocznie-
my wstępną rekrutację do 
projektu. Dodam tylko, że 
komputery, które trafią do 

rodzin, będą specjalnie moni-
torowane pod kątem wejść do 
Internetu, sposobu użytkowa-
nia. Z założenia komputery te 
mają służyć do edukacji. Będą 
również zabezpieczone przed 
możliwością sprzedaży. 
 
Red. Na jakim etapie jest 
budowa kanalizacji w gmi-
nie? 
K.M. Kanalizacja w Nakle i 
Miedzianej w zasadzie jest na 
ukończeniu. W Tarnowie 
Opolskim prace są już mocno 
zaawansowane i w większości 
przypadków wiązać się będą z 
wymianą sieci wodociągowej. 
W sumie jest to olbrzymia 
inwestycja, która kosztowała 
nas ok. 2100 mln. zł rocznie. 
 
Red. Niedawno odbył Pan 
spotkanie z największymi 
przedsiębiorcami z terenu 
gminy – jakie są jego efekty? 
K.M. Spotkanie, w którym 
uczestniczyli nie tylko naj-
więksi przedsiębiorcy w gmi-
nie ale również rektor współ-
pracującej z nami Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Admi-
nistracji, zaliczam do wyjątko-
wo udanych. Efektem jest 
utworzenie Forum współpracy 
władz gminy z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Jego celem 
jest włączenie środowiska 
lokalnych przedsiębiorców w 
rozwiązywanie problemów 
występujących w gminie. 
Chcę, żebyśmy stworzyli sys-
tem wspólnych inicjatyw i 
działań przedsiębiorców, wła-
dzy lokalnej oraz sektora orga-
nizacji pozarządowych. Po 
wysłuchaniu opinii przedsię-
biorców na temat funkcjono-
wania i rozwoju gminy w 
kontekście planowanej współ-
pracy, już teraz możemy za-
proponować rozwiązanie kilku 
problemów. Planujemy spo-
tykać się cyklicznie aby 
wspólnie pracować na rzecz 
rozwoju i zmian na lepsze w 
naszej gminie. Praktyka poka-
zuje, że czasem spojrzenie 
przedsiębiorcy pozwala na wy-
pracowanie dodatkowych pie-
niędzy tam, gdzie wydaje się to 
niemożliwe. 
Red. Niedawno uczestniczył 
Pan w spotkaniach wiejs-
kich. Jak może je Pan pod-
sumować? 
K.M. Przede wszystkim pragnę 
podziękować mieszkańcom na-

szej gminy za aktywny udział 
w spotkaniach i merytoryczne, 
rzeczowe dyskusje. Te 
spotkania po to są, żeby się 
wypowiedzieć, dopytać w 
pewnych kwestiach i wymienić 
informacje. Na jednym z takich 
spotkań – w Kątach Opolskich 
– wybrany został nowy sołtys, 
po wcześniejszej rezygnacji 
dotychczas sprawującego tę 
funkcję – Pana Jana Zająca. 
Raz jeszcze pragnę
podziękować Panu Janowi za 
trud włożony w pracę na rzecz 
społeczności Kątów Opolskich, 
a jednocześnie pogratulować 
nowemu sołtysowi – Panu 
Januszowi Borowiakowi. 
 
Red. Wielkimi krokami zbli-
ża się wiosna – czas porząd-
ków i remontów – czy w na-
szym otoczeniu planuje Pan 
jakieś zmiany, które po-
prawiłyby estetykę gminy? 
K.M. Owszem, planuję upo-
rządkowanie terenu wokół da-
wnego dworca PKP, który to 
budynek gmina przejęła na 
własność. Chciałbym, z wyko-
rzystaniem środków zewnętrz-
nych, aby zaprojektowany i 
wykonany został w tym miej-
scu zielony skwerek, z ławecz-
kami, miejscem do spaceru i 
odpoczynku. Budynek urzędu 
ma być również przystoso-
wany dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych i tych z 
małymi dziećmi w wózkach. 
 
Red. Ostatni miesiąc ob-
fitował również w wyda-
rzenia kulturalne i sportowe, 
w których Pan uczestni-
czył… 
K.M. Z wielką radością 
złożyłem życzenia paniom z 
naszej gminy, wraz z sym-
bolicznym kwiatkiem, z okazji 
Dnia Kobiet. Muszę powie-
dzieć, że jestem pełen uznania 
dla tych pań, które świetnie się 
bawiły w tym szczególnym dla 
nich dniu – zarówno w Tarno-
wie Opolskim, jak i w Kosoro-
wicach, Miedzianej i Przywo-
rach. Dużą przyjemność spra-
wiło mi również wręczenie 
medali za osiągnięcia spor-
towe młodzieży trenującej w 
„Skalniku”. Muszę jeszcze 
dodać, iż 25-lecie istnienia 
swojej firmy obchodził Pan 
Ryszard Mroczek.  
Raz jeszcze serdecznie mu 
gratuluję.  

3Gmina Tarnow Opolski2  13


