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P omimo pandemii koronawirusa wzorem lat 
ubiegłych rzesze wiernych zarówno miej-

scowych parafian jak i gości, w tym również z za-
granicy, uczestniczyły w tegorocznych obcho-
dach święta Bożego Ciała w zębowickiej parafii. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta, w przy-
ozdobionym brzózkami kościele. Po mszy odby-
ła się uroczysta procesja wiernych do czterech 
ołtarzy usytuowanych w centrum Zębowic, 
której przewodniczył proboszcz zębowickiej 
parafii ksiądz Józef Zwarycz w asyście księdza 
seniora Pawła Zająca i strażaków niosących 
baldachim. Tradycyjnie procesję poprzedzały 
dzieci sypiące kwiaty oraz asysta sztandarów 
kościelnych i  strażackich z OSP Zębowice, 
Knieja i Kadłub Wolny. 

Tę wyjątkową uroczystość ubogacała swoją 
grą orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego. Ko-
ścielne obchody święta Bożego Ciała stały się 
również okazją do złożenia podziękowań przez 
ks. proboszcza wszystkim parafianom zaanga-
żowanym w przygotowanie i oprawę uroczy-
stości. Wójt Gminy Waldemar Czaja składa 
również serdeczne podziękowanie wszystkim 
strażakom za okazaną pomoc oraz wszystkim 
mieszkańcom, którzy przygotowywali ołtarze 
oraz zawieszali na trasie procesji obrazy, figury, 
kwiaty i brzózki.

OBCHODY ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA
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30 czerwca br. w GOIKiCz odbyła się 
XIV w ósmej kadencji sesja Rady Gminy 
Zębowice. 

W  trakcie obrad radni po krótkiej 
debacie nad Raportem o stanie 

gminy Zębowice za 2019 rok i wniesie-
niu kilku uwag dotyczących zapisania 
w  raporcie działalności organizacji 
pożytku publicznego i innych Stowa-
rzyszeń, podjęli uchwałę o udzieleniu 
Wójtowi Gminy Zębowice wotum za-
ufania. 

Następnie jednogłośnie podjęli 
uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego za 2019 rok oraz 
udzielenia wójtowi gminy absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 
ubiegły. Rada podjęła również uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Zę-
bowice za 2020 rok, zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej, wyrażenia zgody 
na ustanowienie służebności przesyłu 
na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Zębowice, określenia górnych 
stawek opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, któ-
rzy nie są obowiązani do ponoszenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy. 

Radni podjęli również uchwały 
w sprawie rozpatrzenia petycji w przed-
miocie przyjęcia uchwały w sprawie 
ochrony zdrowia mieszkańców gminy 
przed coraz większą ekspozycją pola 
elektromagnetycznego o coraz szer-
szym zakresie oraz rozpatrzenia pety-
cji w przedmiocie zmiany przepisów 
prawa miejscowego. Radni w głoso-

waniu uznali, że powyższe petycje nie 
zasługują na uwzględnienie. RG nie 
podjęła natomiast uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości w Kadłubie Wolnym, gdzie firma 
dzierżawiąca nieruchomość po byłym 
przedszkolu prowadzi prace remonto-
wo adaptacyjne w celu przekształce-
nia tego obiektu na żłobek. Radni nie 
podejmując uchwały poprosili o spo-
tkanie z dzierżawcą obiektu w celu 
przedstawienia przez niego informacji 
kiedy będzie otwarty żłobek i od tej 
informacji uzależniają swoją decyzję 

odnośnie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości dzierżawcy. Uczestnicy 
sesji zapoznali się również z informacją 
o odbiorze i zagospodarowaniu odpa-
dów komunalnych od lipca 2020 r. 

Przedstawione zostało też sprawoz-
danie z realizacji wieloletniego pro-
gramu współpracy Gminy Zębowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego. 

W dalszej części sesji wójt Waldemar 
Czaja przedstawił obszerną informację 
na temat działalności Wójta Gminy 
w okresie międzysesyjnym. Podkreślił, 
że kierowany przez niego Urząd właści-
wie wykonywał swoje obowiązki pomi-
mo trwającej pandemii koronawirusa 
i faktu, że przez okres dwóch tygodni 
większość pracowników przebywała 
na kwarantannie. 

Włodarz Gminy w swoim wystą-
pieniu podziękował również radnym 
za udzielenie wotum zaufania i abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2019 rok. Odczytał też podzięko-
wanie jakie do wójta Gminy z okazji 
30-lecia samorządu skierował prof. 
Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu 
wraz z Panią Danutą Jazłowiecką i Pa-
nem Beniaminem Godylą – Senatorami 
RP. W dniu 30 czerwca br. odbyło się 
spotkanie Pana Marszałka Senatu RP 
i wspomnianych senatorów z posłami, 
samorządowcami wszystkich szczebli 
województwa opolskiego w m. Pawło-
wice, podczas którego włodarz naszej 
Gminy otrzymał z rąk Pana Marszałka 
Senatu podziękowanie. 

Podczas sesji RG wójt podziękował 
również strażakom za ich zaangażo-
wanie, wkładany trud w  usuwaniu 
skutków nawalnych opadów deszczu 
w ostatnim okresie. 

W  końcowej części obrad radni 
składali interpelacje kierowane do 
wójta gminy, które dotyczyły m. in: 
uporządkowania i oczyszczenia oraz 
modernizacji chodnika na ulicy Do-
brodzieńskiej, umocnienia poboczy na 
ulicy i przycięcia gałęzi drzew rosną-
cych przy ul. Opolskiej oraz odnowie-
nia zniszczonych ławek i stolików na 
skwerze obok stawu w Zębowicach. 

Radni zaakceptowali również 
wniosek aby podjąć działania w celu 
wyburzenia wszystkich betonowych 
przystanków znajdujących się na te-
renie naszej Gminy, o których wójt 
wielokrotnie mówił i poinformował 
radnych o kosztach ich utrzymania. 
W miejsce tych szpecących obiektów 
proponuje się wstawienie nowych wiat 
przystankowych.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
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OBRADY KOMISJI 
RADY GMINY  
ZĘBOWICE

10 czerwca br. w GOIKiCz odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice, które prowadziła 
Przewodnicząca Komisji radna Agnieszka Sykoś. 

P odczas posiedzenia członkowie komisji 
zapoznali się ze sprawozdaniem z wy-

konania budżetu Gminy za 2019 r. oraz spra-
wozdaniem finansowym za rok ubiegły. Wy-
słuchali również informacji o stanie mienia 
komunalnego oraz zapoznali się z uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
dotyczącej opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2019 r. W trakcie obrad członkowie 
komisji jednogłośnie przegłosowali wniosek 
o udzielenie absolutorium Waldemarowi Czai – 
Wójtowi Gminy Zębowice za 2019 r. Dokonali 
również wyboru Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, którym została radna Lin-
da Swoboda.

23 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komi-
sji Skarg Wniosków i Petycji, które prowadził 
Przewodniczący Komisji radny Leon Psyk. 
W trakcie posiedzenia członkowie komisji 
przyjęli projekt uchwały mówiący, iż Pety-
cja dotycząca ochrony zdrowia mieszkańców 
przed ekspozycją pola elektromagnetyczne-
go (5G) nie będzie uwzględniona. Również 
jednogłośnie podjęli projekt uchwały nie 
uwzględniający uchwalenia lokalnej tarczy 
antykryzysowej. Natomiast odnosząc się do 
Petycji dotyczącej dofinansowania edukacji 
dzieci oraz utworzenia miejsca w celu zbiórki 
odzieży lub żywności dla osób potrzebujących 
przyjęli stanowisko o przygotowaniu pisma in-
formującego składającego Petycję, że te zadania 
są już realizowane na terenie naszej Gminy.

GMINNE INWESTYCJE DROGOWE

R emontem nawierzchni na ul. Borowiańskiej w Zębowicach rozpoczęła się 
realizacja zadania inwestycyjnego obejmującego również remonty innych 

dróg gminnych publicznych i gminnych wewnętrznych w zakresie planu fi-
nansowego na te remonty. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na 
przebudowę drogi gminnej 
nr 102813 O Kadłub Wolny 
– Łąki Kadłubskie – Piłat 
(Kadłub Wolny ul. Głów-
na), która to przebudowa 
będzie zgłoszona wnioskiem 
o wsparcie finansowe ze stro-
ny Wojewody. 

Remonty dróg gminnych 
wewnętrznych w  miejsco-
wościach: Zębowice Rada-
wie i Poczołków planujemy 
zakończyć do końca września 
br. Przygotowana została 
również dokumentacja na 
remont mostu w Zębowicach 
przy ul. Eichendorffa z uwagi 
na podmyte po powodziach 
przęsło i uszkodzone coko-
ły w części ruchu pieszego. 
Całość tych zadań koszto-
wać będzie ponad 700 tyś. 
złotych.

pRACE REMONTOWO-MAlARSKIE

P racownicy działu komunalnego Gminy w czerwcu br. pomalowali salę 
wiejską wraz z zapleczem kuchenno-socjalnym w budynku OSP w Rada-

wiu. W ramach prac uzupełnili również ubytki tynku i sylikonu oraz zlikwi-
dowali liczne spękania. Pierwsza farba, którą malowano salę dwa lub trzy razy 
nie przyniosła zadowolenia samych pracowników. Wójt Gminy podjął decyzję 
zakupu sprawdzonej farby, która pokryła wcześniejsze niedociągnięcia i teraz 
sala wygląda naprawdę pięknie. Natomiast prace polegające na uprzątnięciu 
i umyciu pomieszczeń po prowadzonych pracach malarskich wykonały Panie 
sprzątaczki z Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa. Również 
w czerwcu br. pracownicy działu komunalnego rozpoczęli prace związane 
z malowaniem klatki schodowej, odgrzybianiem części powierzchni i uzu-
pełnianiem ubytków tynkarskich w budynku komunalnym na ul. Opolskiej 
50 w Zębowicach.
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I naczej niż co roku z uwagi na pandemię 
koronawirusa odbyło się zakończenie 

roku szkolnego w PSP w Zębowicach. Nie 
było uroczystej akademii na hali sportowej 
z udziałem całego stanu osobowego szkoły 
zaproszonych gości i rodziców. Ucznio-
wie odbierali swoje świadectwa w  po-
szczególnych klasach w różnych godzi-
nach. Pomimo ograniczeń wynikających 
z obecnej sytuacji związanej z pandemią 
na krótkiej uroczystości przestrzegając 
obostrzeń sanitarnych pożegnano uczniów 
kończących naukę w naszej szkole. Uro-
czystość, w której uczestniczył również 
wójt Waldemar Czaja i grupa rodziców 
ósmoklasistów była okazją do złożenia 
podziękowań naszej młodzieży za naukę 
i  właściwe zachowanie w  szkole oraz 
wyróżnienie uczniów, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki w nauce oraz aktywnie 
reprezentowali szkołę i naszą gminę pod-
czas różnego rodzaju przedsięwzięć i uro-
czystości nie tylko na szczeblu lokalnym. 
Wójt Waldemar Czaja gratulując uczniom 
wyników w  nauce wręczył stypendia 
Juliannie Jendrzej i Kamili Kubiciel. Na-
grodę od Rady Rodziców za osiągnięcia 
w nauce otrzymała Klaudia Panicz. Spo-
tkanie było również okazją do złożenia 
podziękowań przez uczniów i przedsta-
wicieli Rady Rodziców wychowawczyni 
klasy Pani Ewelinie Pokorskiej.

W  roku szkolnym 2019/2020 do 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zę-

bowicach uczęszczało 196 uczniów. 
Dzieci uczyły się w dwóch budynkach 
przy ulicy Oleskiej. Od 12 marca zaję-
cia odbywały się drogą elektroniczną. 
Uczniowie uczyli się w domach za po-
średnictwem strony internetowej szko-
ły, poczty elektronicznej oraz platform 
edukacyjnych. 

Poniżej przedstawiamy sukcesy na-
szych uczniów na polu edukacyjnym.

W klasach I-III uczniowie wyróż-
niający się swoją wiedzą, umiejętno-
ściami i zdolnościami – 55 uczniów:

kl. III-15 uczniów 
kl. IIb – 13 uczniów
kl. IIa – 10 uczniów
kl. Ib – 11 uczniów
kl. Ia – 6 uczniów. 
Uczniowie wyróżniający się swoją 

postawą i zachowaniem w kl. I-III – 62 
uczniów:

kl. III – 14 uczniów
kl. IIb – 14 uczniów, 
kl. IIa – 10 uczniów
kl. Ib – 11 uczniów
kl. Ia – 13 uczniów
W klasach IV-VIII promocję z wy-

różnieniem uzyskało – 51 uczniów:
kl. VIII – 8 uczniów
kl. VII – 6 uczniów

kl. VI – 9 uczniów 
kl. Va – 16 uczniów
kl. Vb – 11 uczniów
kl. IV-1 uczeń. 

Średnia klas 4-8 wyniosła – 4,50. 

Najwyższą średnią w szkole uzy-
skała klasa Va – 5,01. 

Najwyższą średnią w szkole uzy-
skały dwie uczennice kl. VIII – 5,83.

Wzorowe zachowanie w klasach 4-8 
uzyskało – 70 uczniów: 

kl. VIII – 13 uczniów 
kl. VII – 14 uczniów
kl. VI – 9 uczniów
kl. Va – 16 uczniów
kl. Vb – 17 uczniów
kl. IV-1 uczeń.
Jesteśmy niezmiernie dumni z na-

szch uczniów, z ich osiągnięć i sukce-
sów, jednocześnie doceniając ich trud 
podczas nauki on-line. Młodzież wyka-
zała się ogromną odpowiedzialnością 
i obowiązkowością podczas zdalnej na-
uki. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie 
naszych działań podczas tego trudnego 
okresu, bez ich zaangażowania nie uda-
łoby się osiągną tak wiele. 

Życzymy wszystkim bezpiecznych, 
udanych i beztroskich wakacji.

ZAKOŃCZENIE I pODSUMOWANIE  
ROKU SZKOlNEGO 2019/2020 W pUBlICZNEJ  

SZKOlE pODSTAWOWEJ W ZĘBOWICACH
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INFORMACJA GOpS W ZĘBOWICACH  
DOTYCZĄCA SKŁADANIA I REAlIZACJI WNIOSKÓW  

NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach in-

formuje o możliwości składania wniosków na nowy okres 
świadczeniowy 2020/2021:

300+ – DOBRY START
–  od 1 lipca 2020 r. wnioski można wysyłać TYLKO w wersji 

elektronicznej
–  od 1 sierpnia 2020 r. wnioski przyjmowane będą w wersji 

elektronicznej i papierowej
ZASIŁEK RODZINNY

–  od 1 września 2020 r. wnioski przyjmowane będą w wersji 
papierowej

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
–  od 1 sierpnia 2020 r. wnioski przyjmowane będą w wersji 

papierowej
SZO – specjalny zasiłek opiekuńczy

–  od 1 sierpnia 2020 r. wnioski przyjmowane będą w wersji 
papierowej

Wnioski należy składać UZUPEŁNIONE (przykład wy-
pełnionego wniosku znajduje się na stronie internetowej BIP 
Gminy Zębowice: zakładka menu podmiotowe – jednostki 
organizacyjne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Z uwagi na stan epidemiczny w Polsce interesanci proszeni 
są o zakrywanie twarzy maseczką bądź szalikiem. Informujemy 
również, że osoby będą przyjmowane pojedynczo bez osób 
towarzyszących.

TERMINY WYPŁAT świadczeń rodzinnych:
•	jeżeli	osoba	ubiegająca	się	o świadczenia	rodzinne	złoży	

wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 
2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada
•	w przypadku	gdy	osoba	ubiegająca	się	o świadczenia	ro-

dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kom-
pletem wymaganych dokumentów od 1 września 2020 r. do 31 
października 2020 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 
grudnia 2020 r.

•	w przypadku	gdy	osoba	ubiegająca	się	o świadczenia	rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

TERMINY WYPŁAT funduszu alimentacyjnego:
•	jeżeli	osoba	ubiegająca	się	o świadczenia	z funduszu	ali-

mentacyjnego złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów 
do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 30 października

•	w przypadku	gdy	osoba	ubiegająca	się	o świadczenia	z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów od 1 września 
2020 r. do 30 września 2020 r. ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje 
do dnia 31 listopada 2020 r.

•	w przypadku	gdy	osoba	ubiegająca	się	o świadczenia	z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów od dnia 1 paź-
dziernika 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., ustalenie 
prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń 
następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

EGZAMIN ÓSMOKlASISTY
R zeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy spowodowała, że 

egzaminy ósmoklasisty nie odbyły się zgodnie z wcze-
śniejszym harmonogramem i zostały przesunięte o dwa 
miesiące. W związku z tym 16,17 i 18 czerwca uczniowie 
klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej przystąpili do eg-
zaminów z języka polskiego, matematyki i języków obcych. 

W czerwcu egzamin napisało 23 uczniów, natomiast 
w lipcu czeka egzamin jeszcze jednego ucznia. Egzaminy 
odbywały się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności młodzież spokojnie przeszła zma-
gania egzaminacyjne. 

Wyniki egzaminów powinny pojawić się 31 lipca. Szkoły 
otrzymają również wtedy zaświadczenia, które niezwłocznie 
zostaną rozdane uczniom.
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19 czerwca br. odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice 
oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia 
ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie. W postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego wzięły udział dwie firmy. Trwa procedura oceny 
złożonych ofert. Ofertę najkorzystniejszą przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości za-
mieszkałych

Lp. Rodzaje – frakcje odpadów Ilość odpadów 
[Mg/rok]

Cena za 1Mg 
[zł] brutto

1 niesegregowane odpady komunalne 
( odpady zmieszane ) 530  720

2 tworzywa sztuczne, metal, 
opakowania wielomateriałowe 55  630

3 szkło 55 500
4 papier 10 630

5 bioodpady (jeżeli takie odpady będą 
dodatkowo zdeklarowane ) 10 540

6

meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony 
i wielkogabarytowy zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny oraz 
odpady tekstyliów i odzieży,

60 890

7

odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności 

igły i strzykawki

3 1200

8 odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne 13 804

Razem : 736

Tabela 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy 
ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów:

Lp. Rodzaje – frakcje odpadów
Ilość 

odpadów 
[Mg/rok]

Stawka 
miesięczna 
[zł] brutto*

1
odpady pochodzące z koszy ulicznych 

i pojemników z odpadami z czyszczenia 
ulic i placów

24 2000

Tabela 3. Jednostki organizacyjne Gminy Zębowice tj. : Urząd Gminy, 
Straż Pożarna, Sale Wiejskie, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Publiczne, 
GOiKiCz:

Lp. Rodzaje – frakcje odpadów
Ilość 

odpadów 
[Mg/rok]

Cena za 1Mg 
[zł] brutto

1
niesegregowane odpady komunalne 

(odpady zmieszane )
24 720

2
tworzywa sztuczne, metal, opakowania 

wielomateriałowe
3 630

3 szkło 3 500

4 papier 0,5 630

Razem 30,5

Tabela nr 1 pokazuje ceny za 1 tonę odpadów poszczególnych rodzajów 
odbieranych z naszych domów. Ceny są wysokie, ponieważ sprostanie 
wymaganiom stawianym przez ustawodawcę podmiotom odbierającym i za-
gospodarowującym odpady jest bardzo kosztowne. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że racjonalnie określone przez naszą Gminę, jako Zamawiającego, 
wymagania, przede wszystkim uśredniona częstotliwość, dostosowana do 
wszystkich właścicieli nieruchomości (tj. dla nieruchomości zamieszkanych 
przez pojedyncze osoby oraz przez rodziny wieloosobowe) spowodowały, 
że stawka opłaty za jedną osobę będzie niższa niż w innych gminach.

Nowa stawka opłaty będzie obowiązywała od 1 października 2020 r. 

Stawka opłaty za miesiące lipiec – wrzesień 2020 r. (iii rata) ze wzglę-
dów proceduralnych pozostaje bez zmian i wynosi 11,00 zł/osobę/m-c. 

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w gminie określa uchwała Rady Gminy. Urząd Gminy w Zębowicach 
publikuje je także w Biuletynie informacji Publicznej, na swojej stronie 
internetowej oraz w informatorze Gminy Zębowice. 

Poniżej w tabeli nr 4 przedstawiamy stawki opłat w innych gminach.

Tabela nr 4. Stawki opłat w innych gminach

Lp. Gmina Nazwa stawki stawka  
[zł/os/m-c]

1 Olesno

zbieranie 
w sposób 

selektywny + 
kompostowanie 

na własnej 
posesji

24,00 zł

2 Dobrodzień 
zbieranie 
w sposób 

selektywny
24,50 zł

3 Turawa 

zbieranie 
w sposób 

selektywny + 
kompostowanie 

na własnej 
posesji

20,00 zł

4 Radłów 
zbieranie 
w sposób 

selektywny
19,00 zł

5 Kluczbork 
zbieranie 
w sposób 

selektywny
23,00 zł

6 Lubliniec 

zbieranie 
w sposób 

selektywny + 
kompostowanie 

na własnej 
posesji

25,00 zł

Zgodnie z obowiązującym prawem rozliczenie z pomiotem odbierającym 
odpady będzie odbywało się za faktyczną ilość ton odpadów odebranych 
z naszych domów i zagospodarowanych. Tak więc od tego jak będziemy 
kupować produkty, a następnie gospodarować powstałymi z nich odpadami 
będzie zależała ilość ton odpadów danego rodzaju odbieranych z terenu 
gminy, a w konsekwencji wartość usługi na fakturze i stawka opłaty od 
jednego mieszkańca. 

Podstawową zasadą w postępowaniu z odpadami jest szereg: 
1. po pierwsze zapobiegaj powstawaniu odpadów 
2. po drugie wykorzystaj ponownie
3. po trzecie oddaj do recyklingu 
4. po czwarte w ostateczności oddaj do unieszkodliwienia

Pamiętajmy o racjonalnych i przemyślanych zakupach, od tego jak 
nabywamy produkty zależy ilość wytwarzanych przez nas odpadów.

Nie kupujmy produktów w podwójnych opakowaniach.
Kupujmy produkty w opakowaniach zwrotnych.
Do sklepu możemy iść z własnymi pojemnikami np. na wędliny czy sery.
Kupujmy dobrego gatunku paliwo do naszych systemów grzewczych.
Kupujmy przedmioty dobrego gatunku, aby służyły nam jak najdłużej.
Kupujmy przedmioty, które można naprawić.
Rzeczy nam już niepotrzebne może wykorzystać inna osoba. 

KUPUJMY MNiEJ.

ODPADY KOMUNALNE PO PRZETARGU
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INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

Z TERENU GMINY ZĘBOWICE
informuję, że od dnia 1 lipca 2020 r. ulega zmianie sposób zagospo-

darowania i odbierania odpadów komunalnych, a w konsekwencji sposób 
w jaki będą Państwo zobowiązani gospodarować nimi na terenie Waszych 
nieruchomości oraz na nagrobkach cmentarzy w Zębowicach i w Radawiu.

Do tej pory tj. od 1 lipca 2013 r. do 30.06.2020 r. właściciele nieru-
chomości niezamieszkałych z terenu Gminy Zębowice tzn. właściciele 
zakładów pracy, instytucji itp. wnosili opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do gminy i w zamian za tę opłatę gmina gospodarowała od-
padami komunalnymi powstającymi na przedmiotowych nieruchomościach.

Dnia 21 lutego 2020 r. Rada Gminy Zębowice podjęła uchwałę Nr 
Xii/71/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XiX/180/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. ogłoszoną 
dnia 09.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego poz. 849.

Zgodnie z zapisami tej uchwały od 1 lipca 2020 r. Gmina Zębowice nie 
będzie odbierała odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z tymi zmianami właściciel nieruchomości niezamieszkałej, 
na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do:

Złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wygaszającej od 01.07.2020 r. obowiązek jej ponoszenia. Druk 
deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz w BiP Gminy Zębowice. 

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/9240/deklaracja-o-
wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf 

ścieżka dostępu: BiP Gminy Zębowice – Menu BiP – informacje o śro-
dowisku – gospodarka odpadami – Deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf .

Zawarcia umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Zębowice. Wykaz tych przedsiębiorców 
znajduje się w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Zębowice 
prowadzonym przez Wójta Gminy Zębowice, publikowanym w BiP Gminy 
Zębowice.

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/11169/rejestr-dzialalno-
sci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlasci
cieli-nieruchomosci.pdf ścieżka dostępu: BiP Gminy Zębowice – Menu BiP 

– informacje o środowisku – gospodarka odpadami – Rejestr działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych .

Zgłoszenia zawarcia umowy Wójtowi Gminy Zębowice, który zgodnie 
z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r., poz. 2010 ze zmianami) prowadzi 
ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli 
nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Postępowanie z odpadami komunalnymi oraz ich odbiór powinien 
być zgodny z ustaleniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Zębowice – UCHWAŁA NR Xii/74/2020 RADY GMiNY 
ZĘBOWiCE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice. 

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/12361/uchwala-
nr-xii742020-rady-gminy-zebowice-z-dnia-25-luty-2020-w-sprawie-
regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-zebowice.
pdf 

ścieżka dostępu: BiP Gminy Zębowice – Menu BiP – Akty prawne – 
Uchwały Rady Gminy – Uchwały z 2020 roku – Uchwała Nr Xii.74.2020 
Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf .

Otrzymują:
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Zębowice, 

którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wg rozdzielnika.

Publikacja na stronie internetowej Gminy Zębowice.
Publikacja w BiP Gminy Zębowice.
Publikacja w informatorze Gminy Zębowice.

TERMINY WYWOZU  
ODpADÓW KOMUNAlNYCH  

w lIpCU 2020 r.
Szanowni Mieszkańcy, jeżeli do waszej skrzynki oddawczej 

na nieruchomości nie zostanie dostarczony harmonogram 
wywozu odpadów na okres lipiec 2020 – czerwiec 2021 to 
w lipcu 2020 r. odpady będą odbierane w następujący sposób:

Nr 
Rejonu

Miejscowości
Rodzaj 

odpadów
Data

1

Zębowice
Knieja 
Kosice
Łąka

Odpady 
komunalne 

niesegregowane
28.07.2020 r.

2

Kadłub Wolny 
Radawie 

Poczołków 
Osiecko 
Siedliska
Prusków

Odpady 
komunalne 

niesegregowane
14.07.2020 r.
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W czerWcu 2020 r. Jubilaci obchodzili 
sWoJe Jubileusze:

80 lat: Elfryda Kowolik, Paweł Koźlik
85 lat: Helena Sliwa, Marta Gabryś,  

Hildegarda Serwusiok
92 lata: Rozalia Jośko, Katarzyna Bandrowska

93 lata: Maria Adler
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: 

Kornelia i Ryszard Nikel, Brygida i Dariusz Bochenek

Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede 
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa, 
wzajemnej miłości i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem  
do naśladowania dla młodszych pokoleń.

* * *

W czerwcu urodziło się dwoje dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci 
rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym 
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje pociechy, a później 
w życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *

Osoby zmarłe w czerwcu: Stanisław Bobra,  
Ewald Hermanski, Maria Jonczyk,  
Marcin Laskowski, Klara Mendla

Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. i. Murka 2, 46-048 Zębowice, 
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl Nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole, 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

NASI JubIlACI

OGłOSZeNIA

KONdOleNCJe

Pani urszuli PYĆ
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA 
składa

Wójt wraz z pracownikami urzędu Gminy  
i Jednostek Organizacyjnych

PRACA
Informujemy, że firma z Olesna, poszukuje opiekunek 
do osób starszych i chorych z terenu naszej gminy. 
Firma gwarantuje stałą pracę na umowę. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nr tel. 697 609 701.

ODpADY NA CMENTARZACH
Odpady z naszych przykościelnych cmentarzy w Zębo-

wicach i w Radawiu od 1 lipca 2020 r. nie będą odbierane 
w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami. Rady 
Parafialne ustalą sposób gospodarowania nimi. 

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że do tej pory opiekunowie 
grobów na cmentarzu w Zębowicach wytwarzali na rok ok. 
65 Mg odpadów, co generuje koszty ich odbioru i zagospoda-
rowania w wysokości ok. 50 000,00 zł /rok , a na cmentarzu 
w Radawiu około 40 Mg, co daje roczny koszt odbioru i za-
gospodarowania w wysokości ok. 29 000,00 zł.

Podane powyżej ilości odpadów są bardzo duże. Wszyscy 
musimy podjąć działania, aby ilość odpadów powstających 
na cmentarzach była mniejsza.

Podstawową zasadą w postępowaniu z odpadami jest 
szereg: 

1. po pierwsze zapobiegaj powstawaniu odpadów 

2. po drugie wykorzystaj ponownie

3. po trzecie oddaj do recyklingu 

4. po czwarte w ostateczności oddaj do unieszkodliwienia 

Na cmentarzu ten szereg to:

1. po pierwsze kupuj ozdoby na groby racjonalnie – niewiele, 
z materiałów naturalnych np. żywe kwiaty lub wielokrotnego 
użycia np. szklane znicze

2. po drugie wykorzystuj ozdoby wielokrotnie np. umyj 
zakopcony szklany znicz

3. po trzecie jeżeli powstał odpad umieść go w odpowiednim 
pojemniku, a zostanie on poddany recyklingowi, odpady BiO 
poddaj kompostowaniu na własnej posesji

4. po czwarte jeżeli nie będzie możliwości recyklingu odpadu 
to zostanie on unieszkodliwiony

Na cmentarzach ustawione będą pojemniki na odpady ze 
szkła i z tworzyw sztucznych, a odpady BiO opiekunowie gro-
bów będą zabierali na przydomowe kompostowniki, ponieważ 
każdy właściciel nieruchomości w naszej gminie zadeklarował 
posiadanie takiego kompostownika.

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI  
ODPUSTOWE W KADŁUBIE WOLNYM

Zapraszamy 26 lipca br. do Kadłuba Wolnego na 
uroczystości odpustowe ku czci św. Anny. Głów-
nym punktem uroczystości będzie zaplanowana 
na godz. 17.00 msza św., którą odprawi proboszcz 
zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz. Po mszy 
w asyście sztandarów kościelnych i miejscowej OSP 
przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kadłuba 
Wolnego odbędzie się procesja wiernych do kaplicy 
św. Anny.


