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OBCHODY DNIA EDUKACJI
W yjątkową oprawę miały uroczystości związane z ob-

chodami Dnia Edukacji w Zespole Gimnazjalno-
Szkolnym 13 października w przeddzień Święta Edu-
kacji.

Na hali sportowej odbyła się uroczysta akademia, 
w której oprócz grona pedagogicznego i pracowników 
obsługi uczestniczyli również emerytowani nauczyciele, 
proboszczowie parafii z Zębowic i Radawia oraz licz-
ne grono rodziców i uczniowie zespołu. W akademii 
uczestniczył również wójt Waldemar Czaja. Wyjątkowość 
tych obchodów podkreśla fakt, iż ich gospodarzami byli 
uczniowie, a gośćmi nauczyciele. Uroczystość rozpoczęła 
się od złożenia podziękowań nauczycielom za ich codzien-
ny trud i wysiłek w dziedzinie wychowania i edukacji 
naszych dzieci.

Wymownym przykładem tych podziękowań było wrę-
czenie przez uczniów nauczycielom i wszystkim uczest-
niczącym w procesie edukacji, symbolicznych serduszek 
sympatii, w których były zapisane słowa: Najważniejszym 
i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku 
jest wykształcenie. W podzięce za trud włożony w naszą 
edukację samych radości i sukcesów zawodowych życzą 
uczniowie ZGS w Zębowicach.

W dalszej części akademii uczniowie zaprezentowali 
w zabawnej formie spektakl ,,Obyś cudze dzieci uczył – 
czyli skąd wziął się nauczyciel na świecie” nawiązujący 
tematyką do codziennej pracy nauczycieli poczynając od 
narodzin pierwszych rodziców. Uczniowie przedstawili 
również projekcję filmową na wesoło ukazującą w akcji 
nauczycieli zespołu oraz pracę obsługi szkolnej.

Wiele emocji wzbudził teleturniej, w którym rywa-
lizowały drużyny nauczycieli gimnazjum i szkoły pod-
stawowej. Zakończony remisem pojedynek, w którym 
nauczyciele odpowiadali na pytania dotyczące szkolnej 
codzienności pokazał również, że pomysłowość naszej 
młodzieży nie zna granic, a uczestnicy akademii byli pod 
wrażeniem zdolności pedagogicznych uczniów.

Podczas uroczystości podziękowania za trud włożo-
ny w codzienną pracę z młodzieżą złożył pedagogom 
i pracownikom administracji i obsługi wójt Waldemar 
Czaja. Końcowym akordem obchodów Dnia Edukacji był 
uroczysty obiad, w którym oprócz grona pedagogicznego 
i pracowników obsługi uczestniczyli również emerytowani 
nauczyciele szkoły.
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P ierwsze spotkanie w ramach ogól-
nopolskiego projektu „Ja czytam”, 

które odbyło 7 października 2015 r., 
w Zespole Gimnazjalno Szkolnym oka-
zało się strzałem w dziesiątkę. Spotkanie 
zgromadziło 20 uczniów i dwoje nauczy-
cieli, a uczestniczący w nim uczniowie 
poczuli się jak prawdziwi dyskutanci. 
Podczas spotkania prowadzono roz-
mowę o wolności i bezpieczeństwie. 
Wcześniej każdy z uczestników prze-

czytał fragment książki pt. „Blondyn-
ka na Orinoko” Beaty Pawlikowskiej. 
Fragment najwidoczniej zainspirował 
uczestników, ponieważ większość 
z nich zamierza przeczytać książkę 
w całości. Publikacja jest do pobrania 
bezpłatnie na stronie www.jaczytam.pl. 

Uczestnicy DKE uczą się rozmawiać, 
wyrażać swoje opinie na różne tematy 
i szanować swoich rozmówców. Każdy 
może mówić, co czuje i nikt nie ma 

prawa z niego się śmiać czy krytykować. 
Wszyscy stosują się do zasad dyskusji. 
Szkolnym animatorem edukacji i mo-
deratorem dyskusji została pani Iwona 
Grabowska – nauczycielka języka pol-
skiego i wicedyrektor szkoły. Spotkania 
będą organizowane w pierwsze środy 
każdego miesiąca w różnych ciekawych 
miejscach, np. w bibliotece, kawiarni, 
itp. W ramach spotkań planowane są 
również wyjazdy do kina i teatru.

9 października 2015 r. uczniowie 
klasy IIa z Zespołu Gimnazjalno 

Szkolnego wzięli udział w zajęciach 
w ramach programu „Majsterkowo” 
w opolskiej Castoramie. Podczas warsz-
tatów dzieci z niepotrzebnych już mate-
riałów pod okiem specjalistów z Casto-
ramy wykonały samodzielnie projekt 
wymarzonego domu. Dla dzieci była 
to wielka frajda, gdyż samodzielnie 
montowali, łączyli i kleili elementy, 
z których powstał projekt domu. Na co 
dzień w szkole uczniowie nie korzysta-
ją z tego typu materiałów, dlatego też 
byli bardzo zadowoleni i pełni wrażeń, 
które na pewno długo pozostaną im 
w pamięci. Na zakończenie pracy każ-
dy z uczniów otrzymał pamiątkowy 
dyplom i drobne upominki.

Spotkanie  
Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego

MAJSTERKOWO 2015
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27 października w sali Domu Spotkań 
odbyła się VIII w siódmej kadencji 

sesja Rady Gminy Zębowice. Sesji prze-
wodniczyła Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Gabriela Buczek. W sesji uczestniczyli 
radni Rady Gminy, radny Rady Powiatu 
gminy Zębowice sołtysi, wójt Gminy oraz 
pracownicy Urzędu Gminy. 

W pierwszej części Sesji uczestniczył 
również mieszkaniec Radawia Daniel 
Możwiłło. Do porządku obrad Przewod-
nicząca Rady Gminy wniosła projekty 
uchwał w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na realizację inwestycji, 
uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przystąpienia gminy Zębowice 
do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia-
łania Kraina Dinozaurów, wprowadzenia 
opłaty targowej na terenie gminy Zębowice 
oraz w sprawie zasad udzielania dotacji 
z budżetu gminy na finansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków. 

Radni przyjęli zaproponowany porzą-
dek obrad. Po przyjęciu porządku obrad 
głos zabrał pan Daniel Możwiłło, który 
w swoim obszernym wystąpieniu przed-
stawił problemy dotyczące funkcjonowa-
nia przedszkola w Radawiu. Mówił o jego 
niedofinan-sowaniu porównując wydatki 
przeznaczane na płace nauczycieli z wydat-
kami przeznaczanymi na zadania statutowe 
Przedszkola. Przedstawił propozycję, żeby 
środki na ten cel wygospodarować z czę-
ści funduszu sołeckiego. Zaproponował 
również aby powołać Stowarzyszenie Rady 
Rodziców Gminy Zębowice, które mogło 
by pozyskiwać środki m.in z funduszy eu-
ropejskich. Mówił również o kwestii nie-
doróbek przy wykonywaniu placów zabaw 
w Radawiu i Zębowicach oraz o kwestii po-
mocy dla rodzin wielodzietnych. Wyraził 
również swoje uwagi odnośnie organizacji 
przez Dyrektor Przedszkola w Zębowicach 
spotkań czy imprez okolicznościowych 
w godzinach dopołudniowych co powodu-
je, że z uczestnictwa w nich automatycznie 
wyłączeni są pracujący rodzice.

Odpowiadając na pytania wójt przypo-
minał, że przedszkole w Radawiu funkcjo-
nuje m.in. po to, by miejscowe dzieci nie 
musiały wcześniej wstawać i być dowożone 
do Placówki w Zębowicach. Odnosząc się 
do sprawy przeznaczenia środków na wy-
nagrodzenia nauczycieli i wychowawców 
poinformował, że te sprawy reguluje Karta 
Nauczyciela. Podkreślił, że zakupiono w br. 
do budynku po byłej szkole podstawowej 
w Radawiu, gdzie mieści się przedszkole 
piec centralnego ogrzewania.

W ramach funduszu sołeckiego będą 
wykonane płoty ogradzające place zabaw 
chroniąc je przed zanieczyszczeniami spo-
wodowanymi przez psie odchody. Odno-
sząc się do problemów zgłaszanych przez 
pana Możwiłło przewodnicząca komisji 
oświaty radna Dorota Wons poinformo-
wała, że zorganizuje spotkanie z udziałem 
dyrektor placówki i rodziców dzieci uczęsz-
czających do przedszkola, celem oglądu po-
mieszczeń przedszkola. Po tym spotkaniu 
zostaną podjęte stosowne decyzje. 

W trakcie wolnych wniosków i zapy-
tań radni poruszali m.in. kwestie częstych 
przerw w dostawie prądu do nowego ośrod-
ka zdrowia, przekraczania prędkości przez 
uczestników ruchu drogowego przy wjeź-
dzie do miejscowości Kosice, przekształ-
cenia terenu na parking, po byłym placu 
zabaw obok szkoły w Radawiu, oświetlenia 
na ulicy Stawowej i wykaszania trawy na 
boisku szkolnym. Podnoszono również 
sprawy związane z awarią oświetlenia 
w Kniei i na ulicy Leśnej w Kosicach. Mó-
wili również o potrzebie wycięcia drzew, 
które zagrażają sieci energetycznej w miej-
scowości Osiecko. 

W dalszej części sesji radni podjęli 
uchwały w sprawie: sprzedaży trzech lo-
kali użytkowych stanowiących własność 
gminy Zębowice znajdujących się w starym 
ośrodku zdrowia na prowadzenie świad-
czeń zdrowotnych, oddaniu w dzierżawę na 
okres 10 lat nieruchomości położonej przy 
ulicy Opolskiej w Zębowicach, na której 
znajduje się maszt telefonii komórkowej, 
w sprawie członkostwa gminy Zębowice 
w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa 
Działania ,,Opolszczyzna’’ w charakterze 
członka zwyczajnego tego stowarzyszenia. 
Dokonali również, w tajnym głosowaniu 
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego 
w Oleśnie. Ławnikiem ponownie został 
wybrany Bernard Glados. W trakcie po-
siedzenia Rada przegłosowała również 
uchwałę w sprawie podniesienia stawki 
za wywóz odpadów. 

Nowa stawka będzie wyższa od do-
tychczas obowiązującej o 2 zł, co i tak 
nie zbilansuje kosztów wywozu śmieci, 
jednakże znacznie obniży straty pono-
szone przez gminę w związku z gospo-
darowaniem odpadami. Zmianę stawki 
wymuszają koszty wynikające z opłat za 
wywóz odpadów. Podczas żywej dyskusji 
związanej z ustaleniami nowej taryfy za 
gospodarowanie odpadami poinformowa-
no radnych, iż proponowana nowa staw-
ka jest i tak znacznie niższa od tej, która 
obowiązuje w gminach mających tak jak 
nasza, typowo wiejską strukturę. Podczas 

posiedzenia radni podjęli również uchwałę 
o określeniu wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz o przedłużeniu czasu 
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Gorące dyskusje wywołała sprawa zmia-
ny budżetu gminy na 2015 r., a w szczegól-
ności kwestia zaciągnięcia kredytu w wy-
sokości 750 tys. zł., na zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP w Zębowicach. 
Obecnie użytkowany wóz często ulega 
awarii, a jego dalsza naprawa nie ma uza-
sadnienia ekonomicznego. Sam koszt re-
montu silnika przekracza wartość pojazdu. 
Te argumenty najwyraźniej nie przekonały 
części radnych, którzy poddawali w wąt-
pliwość celowość zakupu nowego wozu 
pożarniczego, ewentualnie proponowali 
jego zakup w przyszłym roku, nie zważając 
na argumenty, że od nowego roku na zakup 
tego typu sprzętu będzie obowiązywała 
23 % stawka VAT zamiast jak dotychczas 
8 %.

Za przyjęciem uchwały w sprawie za-
ciągnięcia kredytu na zakup wozu po-
żarniczego głosowało 7 radnych 6 było 
przeciw a jeden radny wstrzymał się 
od głosu. Przeciwko uchwale głosowali 
radni: Edyta Czeredrecki, Dorota Wons, 
Marianna Dylka, Wilhelm Rybol, Mar-
cin Dragon i Damian Ledwig. Taki wy-
nik głosowania powoduje, że uchwałą nie 
została przyjęta. Analizując głosowanie 
trudno nie oprzeć się wrażeniu, że część 
radnych w kwestii spraw strategicznych 
dla gminy, związanych z zabezpieczeniem 
mienia i bezpieczeństwem ludzi albo nie 
rozumie tematu albo głosuje destrukcyjnie. 
Problem nie zostaje rozwiązany, a jedynie 
przesunięty w czasie. W tym przypadku 
nie ma wygranych. Zadowoleni mogą być 
jedynie beneficjenci diet ponieważ trzeba 
będzie zwołać kolejne posiedzenie komisji 
i kolejne posiedzenie rady, a za wszystko 
zapłaci gmina. Taką samą ilością głosów 
radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej oraz w sprawie 
zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 
r. W dalszej części sesji radni przegłosowa-
li również uchwały: w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia gminy 
Zębowice do stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, 
w sprawie przyjęcia opłaty targowej na 
terenie gminy Zębowice, w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prowadzenie prac 
konserwatorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków. 

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
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Podczas sesji radni zostali również zapo-
znani z informacją o stanie realizacji zadań 
oświatowych oraz z informacją dotyczącą 
analizy oświadczeń majątkowych. Przyjęto 
również protokoły obrad sesji Rady Gminy 
odbytych 25 sierpnia i 1 września. 

Odpowiadając na zadawane przez rad-
nych i sołtysów pytania wójt stwierdził, że 
w kwestii częstych awarii prądu i związa-
nego z nim braku wody w ośrodku zdrowia 
co w efekcie uniemożliwia jego normalne 
funkcjonowanie, to użytkownik powinien 
podjąć decyzję o zakupie agregatu prądo-
twórczego, aby uniezależnić się od podob-
nych awarii w przyszłości. Odnosząc się do 
sprawy znacznego przekraczania prędkości 
przez samochody w miejscowości Kosice 
wójt stwierdził, że jedynym rozsądnym 
wyjściem jest porozmawianie z osobami je-
śli są znane o konsekwencjach ich brawury 

i nieprzestrzegania przepisów ruchu dro-
gowego. W kwestii wykaszania placu przy 
kościele w Radawiu wójt poinformował, że 
plac jest wykaszany w miarę możliwości 
gminy. Zwrócił się jednocześnie z apelem, 
aby w ten proces włączyli się członkowie 
Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, a gmina te 
działania wesprze paliwem. 

Wójt poinformował zebranych, że 
oświetlenie na ulicy Stawowej w Radawiu, 
będzie realizowane zgodnie z zaleceniami 
stawianymi przez gminę. Nawiązując do 
problemu nieświecących lamp, poprosił 
sołtysów, aby raz w miesiącu sprawdzali, 
które lampy nie świecą w ich miejscowości 
i taką informację, podając jednocześnie 
numer słupa, przekazywali do pracownicy 
urzędu gminy, co pozwoli na sprawne usu-
nięcie awarii oświetlenia. Odnosząc się do 
sprawy awarii oświetlenia w miejscowości 

Osiecko spowodowanej pochylaniem się 
drzew, wójt zapowiedział, że pomimo, iż 
jest to teren prywatny, zwróci się z inter-
wencją w tej sprawie do firmy Tauron aby 
dokonała wycięcia drzew. 

Nawiązując do spraw związanych z re-
montem wieży OSP w Kadłubie Wolnym 
poinformował, że remont jest uwzględnio-
ny w tegorocznym i przyszłorocznym fun-
duszu sołeckim. Wójt stwierdził również, 
że będzie rozmawiał z firmą Wieczorek 
właścicielem przekaźników odnośnie pro-
blemów z Internetem u części użytkowni-
ków. Odnosząc się do spraw związanych 
z konserwacją pomnika Św. Nepomucena, 
którego właścicielem jest Parafia poin-
formował, że koszt tej konserwacji wahać 
się będzie pomiędzy kwotą 28 a 36 tys. 
zł. Konserwacja jest dotowana z budżetu 
gminy kwotą 22 tys. zł.
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W  przeprowadzonych w dniu 
25.10.2015 r. wyborach parla-

mentarnych mieszkańcy naszej gminy 
mogli oddać swoje głosy w czterech 
obwodowych komisjach wyborczych. 
Do udziału w wyborach uprawnionych 
było 3059 osób. W głosowaniu udział 
wzięło 923 mieszkańców co stanowi 
30,17 % uprawnionych do głosowania. 

W wyniku głosowania w wyborach 
do Sejmu RP poszczególne komitety 
uzyskały następującą ilość głosów: 

KWW Mniejszość Niemiecka – 291, 
KW Prawo i Sprawiedliwość – 207, 
KW Platforma Obywatelska RP – 
171, 
KWW Kukiz 15 – 59, 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 
39, 
KW Nowoczesna Ryszarda Petru – 
33, 
KW Razem – 27, 
KKW Zjednoczona Lewica – 25, 
KW KORWiN – 22, 
Inne komitety – 3.

W wyborach do Senatu RP poszcze-
gólni kandydaci uzyskali następującą 
ilość głosów:

Józef Swaczyna – KWW Mniejszość 
Niemiecka – 351, 

Grzegorz Peczkis – KW Prawo 
i Sprawiedliwość – 158, 

Aleksander Śweykowski – KW Plat-
forma Obywatelska RP – 142, 

Beniamin Godyla – KW Nowocze-
sna Ryszarda Petru – 98, 

Dariusz Urbaś – KWW Kukiz 15 
– 84, 

Kazimierz Pietrzyk – KKW Zjed-
noczona Lewica – 30, 

Ewa Rurynkiewicz – KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe – 27. 

Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, którzy wzięli 
udział w głosowaniu, a te 
osoby, które nie mogły lub 
nie chciały głosować zachę-
cam do uczestnictwa w na-
stępnych wyborach.

WYBORY PARLAMENTARNE
Wyniki głosoWania

numer
obwodu

granice
obwodu

Liczba
uprawnionych

Liczba  
głosujących

Procent
głosujących

1

Zębowice ul. Borowiańska numery 
parzyste od 2–20 oraz od 21 do końca 
pozostałe numery parzyste i niepa-
rzyste, ul. Sosnowa, Torowa, Polna, 
Opolska od nr 28 do końca, ul. Ada-
ma Mickiewicza, Prosta, Dworcowa, 
Leśna, sołectwo Knieja, sołectwo 
Siedliska, sołectwo Prusków.

870 274 31.49%

2
sołectwo Kadłub Wolny, 
sołectwo Osiecko, 
sołectwo Poczołków.

623 177 28,41%

3
Sołectwo Radawie;
 miejscowości: Kosice, Łąka,
 Radawie.

873 223 25.54%

4

Zębowice ul. Astrów, Stokrotek, Brat-
ków, Borowiańska numery nieparzy-
ste od 1–19, ul. Dobrodzieńska, Krót-
ka, Zamknięta, Osiny, Oleska, Izydora 
Murka, Opolska wszystkie numery 
od 1–27, ul. Josepha Eichendorffa, 
Tulipanów, Niezapominajek.

693 249 35,93%
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FUNDUSZ SOŁECKI
SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE

S zanowni mieszkańcy corocznie z budżetu gminy wy-
odrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego, 

zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących po-
prawie życia mieszkańców. Na 2016 r., w ramach funduszu 
sołeckiego wyodrębniono z budżetu gminy kwotę 125070,028 
zł. Poniżej przedstawiamy środki jakimi dysponują po-
szczególne sołectwa i zadania jakie w ramach tych środków 
zamierzają realizować.

Analizując zadania jakie zamierzają w przyszłym roku 
realizować poszczególne sołectwa należy zauważyć, że część 
sołectw postanowiła wesprzeć swoimi środkami, realizację 
przedsięwzięć w innych sołectwach, co jest zgodne z za-
sadami wykorzystana funduszu sołeckiego. Wymownym 
przykładem tych wspólnych działań jest wsparcie finanso-
we organizacji gminnych dożynek . Pomoc zadeklarowały 
wszystkie sołectwa oprócz sołectwa Radawie.

sołectwo nazwa zadania
koszt 

zadania
w zł

Planowany 
termin  

wykonania

ZĘBOWICE Zakup 2-ch wiat sportowych na 
boisku w Zębowicach

9 000 31.03. 2016 r.

Organizacja Dożynek Gminnych 14 219,83 15.09.
2016 r.

Remont budynku strażnicy 
w Zębowicach

5 000 30.11. 2016 r.

 Łączny koszt – 28 219,83 zł.

KADŁUB 
WOLNY

Zakup tabliczek z nazwami ulic 
i numerami domów

12 000 2016 r.

Organizacja imprezy okoliczno-
ściowej z okazji św. Anny

1 500 2016 r.

Koszenie i melioracja 2 000 2016 r.

Dożynki Gminne 500 2016 r.

Remont budynku OSP w Kadłu-
bie Wolnym

3 697,44 2016 r.

 Łączny koszt – 19 697,44 zł.

RADAWIE Zorganizowanie imprez integra-
cyjnych dla mieszkańców sołec-

twa Radawie „Dzień Dziecka”, 
Spotkanie Bożonarodzeniowe

2 000,00  maj- czer-
wiec 2016 r.

grudzień 
2016 r.

Doposażenie zaplecza kuchen-
nego w sali wiejskiej w Radawiu

2 219,83 maj- wrze-
sień 2016 r.

Zakup i montaż kontenera sani-
tarnego na ogólnodostępnym 
boisku sportowym w miejsco-

wości Radawie

20 000,00 wrzesień 
– grudzień 

2016 r.

Wykonanie ogrodzenia przy 
placu zabaw w Radawiu

4 000,00  marzec – 
październik 

2016 r.

 Łączny koszt – 28 219.83 zł.

sołectwo nazwa zadania
koszt 

zadania
w zł

Planowany 
termin  

wykonania

PRUSKÓW Zorganizowanie imprez integra-
cyjnych z okazji „Dnia Dziecka” 

i „Dnia Kobiet”

903,34 2016 r.

Remont świetlicy wiejskiej 2 924,00 2016 r.

Dokumentacja projektowa dla 
zadania zaopatrzenie miesz-

kańców w oświetlenie uliczne 
(droga dojazdowa do tzw. Leśni-

czówki w Pruskowie)

3 100,00 2016 r.

Zakup tablic ogłoszeniowych 
wraz z elementami do montażu 

1 200,00 2016 r.

Dożynki Gminne 903,00 2016 r.

 Łączny koszt – 9 030,00 zł.

SIEDLISKA Wykonanie oświetlenia wsi 
Siedliska

8 051,12 2016 r.

Dożynki Gminne 894,57 2016 r.

 Łączny koszt – 8 945,69 zł.

POCZOŁKÓW Utwardzenie betonem asfalto-
wym terenu wokół przystanku 
autobusowego w Poczołkowie

9 000,00 2016 r.

Dożynki Gminne 368,98 2016 r.

 Łączny koszt – 9 368,98 zł.

KNIEJA Zakup wyposażenia placu 
zabaw oraz ogrodzenia

11 037,56 październik 
2016 r.

Dożynki Gminne 1 000,00 wrzesień 
2016 r.

Dofinansowanie zakupu konte-
nerów sanitarnych w Radawiu

1 000,00 Wrzesień 
– grudzień 

2016 r.

 Łączny koszt – 13 037,56 zł.

OSIECKO Remont i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej

7 500,61 2016 r.

Remont budynku OSP w Kadłu-
bie Wolnym

200,00 2016 r.

Dożynki Gminne 850,00 2016 r.

 Łączny koszt – 8 550,61 zł.
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D nia 27 października 2015 roku od-
była się sesja Rady Gminy w Zę-

bowicach, na której zostały uchwalone 
nowe stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zmiany 
dotyczą odpadów komunalnych gro-
madzonych i odbieranych w sposób 
selektywny. Poniżej podajemy stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami, 
które będą obowiązywały od 1 stycznia 
2016 roku. 

1.  miesięczne stawki opłat na osobę 
zamieszkałą za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbie-
ranymi od właścicieli nierucho-
mości, na których zamieszkują 
mieszkańcy:

1) stawka podstawowa – w wysoko-
ści 25,00 zł, w przypadku gdy odpady 
komunalne nie są gromadzone i odbie-
rane w sposób selektywny,

2) obniżona stawka opłaty – w wyso-
kości 14,00 zł, w przypadku gdy odpady 
komunalne są gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny wraz z odpadami 
biodegradowalnymi,

3) obniżona stawka opłaty – w wy-
sokości 10,00 zł, w przypadku, gdy od-
pady komunalne są gromadzone i od-
bierane w sposób selektywny, a odpady 
biodegradowalne są kompostowane na 
nieruchomości właściciela wytwarza-
jącego ten odpad.

2.  miesięczne stawki opłat za każ-
dy pojemnik za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 
odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy:

1) w przypadku, gdy odpady komu-
nalne nie są gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny:

a) pojemnik 80 l – 75 zł,
b) pojemnik 120 l – 100 zł,
c) pojemnik 140 l – 120 zł,
d) pojemnik 240 l – 200 zł,
e) pojemnik 1100 l – 950 zł;
2) w przypadku, gdy odpady ko-

munalne są gromadzone i odbierane 
w sposób selektywny wraz z odpadami 
biodegradowalnymi:

a) pojemnik 60 l –10zł,
b) pojemnik 80 l – 16 zł,
c) pojemnik 120 l – 19 zł,
d) pojemnik 140 l – 21 zł,
e) pojemnik 240 l – 36 zł,
f) pojemnik 1100 l – 85 zł.
Właściciele nieruchomości w naszej 

gminie nie muszą składać, z powodu 
zmiany stawek opłat, nowych deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Każdy 
właściciel nieruchomości otrzyma pi-
semną informację o wysokości opłaty, 
która zostanie wyliczona na podstawie 
danych wynikających ze złożonej de-
klaracji i nowych stawek opłat.

Poniżej uchwała nr VIII/60/2015.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE

UCHWAŁA NR VIII/60/2015
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 27 października 2015 r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm.), art. 6k ust. 1, art. 6k ust. 2a pkt.1 i art. 6k ust.3 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 z późn. zm.), art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r.  poz. 1484 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
 

§ 1 uchwały Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz.Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 1669) otrzymuje 
brzemienie: 

„Ustala się następujące miesięczne stawki opłat na osobę zamieszkałą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) stawkę podstawową - w wysokości 25,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny,
2) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 14,00  zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi,
3) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 10,00 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny, a odpady biodegradowalne są kompostowane na nieruchomości właściciela 
wytwarzającego ten odpad.”

§ 2. 
 

§ 2 pkt 2 uchwały Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz.Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 1669) otrzymuje 
brzemienie: 

„ w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami 
biodegradowalnymi,
a)  pojemnik 60 l     – 10 zł
b)  pojemnik 80 l     – 16 zł
c)  pojemnik 120 l   – 19 zł,
d)  pojemnik 140 l   – 21 zł,
e)  pojemnik 240 l   – 36 zł,
f)  pojemnik 1100 l – 85 zł. "

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz.Urz. Woj. Op. 
z 2013 r. poz. 2601.)

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

Id: 5AE58168-EDFD-47D2-88FA-C005151A6976. Podpisany Strona 1

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek

Id: 5AE58168-EDFD-47D2-88FA-C005151A6976. Podpisany Strona 2

Po 2,5 roku działania nowego systemu gospodarowania  
odpadami komunalnymi zmieniamy stawki opłat za odpady
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UCHWAŁA NR VIII/61/2015
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 
2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 10,68 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 7,60 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Dz. U z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 
1283).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXVI/314/2014 Rady Gminy  Zębowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Id: 59DA93B8-B1F9-41CB-A43A-F769DD6CC474. Podpisany Strona 1

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dnia od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek

Id: 59DA93B8-B1F9-41CB-A43A-F769DD6CC474. Podpisany Strona 2

UCHWAŁA NR VIII/62/2015
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 
1515) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2015r., poz. 139) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzoną 
uchwałą Nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2. 

Taryfa, o której mowa w § 1, ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów na terenie Gminy Zębowice.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek

Id: E4255479-C418-44D9-8253-60570E48CD43. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VIII/62/2015
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 
1515) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2015r., poz. 139) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzoną 
uchwałą Nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2. 

Taryfa, o której mowa w § 1, ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów na terenie Gminy Zębowice.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek

Id: E4255479-C418-44D9-8253-60570E48CD43. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VIII/66/2015
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na teren Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2015 r. poz. 1515 ) 
i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2014 poz. 849 i z 2015 poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283 ) i art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ).

§ 1. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 15 zł.

2. Za sprzedaż płodów rolnych, runa leśnego i wytworów własnej produkcji dzienna stawka opłaty targowej 
wynosi 8,00 zł.

§ 2. 

Opłata targowa za sprzedaż w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i kiermaszów 
świątecznych wynosi 50,00 zł.

§ 3. 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasenta.

§ 4. 

Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.

§ 5. 

Inkasent odprowadzać będzie pobraną opłatę targową nie później niż w ostatnim dniu roboczym tygodnia na 
rachunek Gminy.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

Id: 5D6E07AC-4F1C-4761-9E93-6DD4765AE6DF. Podpisany Strona 1

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i z tym dniem traci moc uchwała nr XXVIII/242/2013 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłaty targowej oraz jej inkasa na terenie Gminy 
Zębowice.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek

Id: 5D6E07AC-4F1C-4761-9E93-6DD4765AE6DF. Podpisany Strona 2
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11 listopada 
Narodowe Święto Niepodległości
Szanowni Mieszkańcy 

11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów, obchodzi-
my Święto Niepodległości. Święto ustanowione ustawą z 23 
kwietnia 1937 r., zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Na-
rodowej 22 lipca 1945 r. Przywrócono je ponownie w okresie 
transformacji systemowej przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 
1989 r., pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. 

Na terenie naszej gminy uroczystości związane z obcho-
dami święta odbędą się w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym 
w dniu 10 listopada br. o godz. 9.30 przy Pomniku Powstań-
ców Śląskich. Odbędzie się uroczysty Apel Pamięci z udzia-
łem wojskowej asysty honorowej z 24 PTBWŁ w Opolu oraz 
zostanie oddana salwa honorowa. Kontynuacją obchodów 
będzie akademia poświęcona rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, która odbędzie się w hali sportowej 
bezpośrednio po zakończeniu Apelu Pamięci. 

Na obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej 
gminy.

W październiku 2015 r. Jubilaci obcho-
dzili swoje jubileusze:

80 lat –  Jadwiga Jendrzej, Gertruda Kowolik, 
Elżbieta Porada, Oskar Pludra

85 lat –  Bruno Janiel, Otylia Hermańska,  
Mathilde Jendrusch

Życzymy wszystkim Jubilatom wszystkiego 
najlepszego, zdrowia i pogody ducha.

Dzieci urodzone w miesiącu październiku: 
Marcel Kulig, Kasper Jendrzej,  
Nicola Kniejska, Antoni Magnes

Życzymy narodzonym dzieciom i rodzicom,  
by radość z narodzenia Waszych pociech była 

zawsze z Wami. Życzymy zdrowia, radości i wszyst-
kiego co pozwoli rozwijać ich umiejętności.

†
Na zawsze odeszli od nas ale pozostaną w na-
szej pamięci: Emilia Adamska, Bruno Janiel.

Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie 
i krewnym z powodu utraty najbliższych.

MELIORACJA LIBAWKI
T rwają prace melioracyjne w korycie starej rzeki Libaw-

ki, która obecnie jest rowem melioracyjnym. Prace 
polegające na udrożnieniu rowu, który nie był czyszczony 
od kilkunastu lat, prowadzone są na odcinku około 2 km. 
Przed przystąpieniem do czyszczenia trudno było zauważyć 
którędy przebiega rów melioracyjny, co pokazujemy również 
na zdjęciach. Po wykonaniu prac melioracyjnych rów będzie 
skutecznie osuszał teren wokół przyległych do niego łąk. 

Prosimy rolników, którzy mają łąki na tym terenie, jak 
również w okolicy innych pogłębionych i oczyszczonych 
rowów, żeby w trakcie sianokosów wykaszali je aby nie dopro-
wadzić ich do poprzedniego stanu. Prace tego konkretnego 
rowu, których koszt wynosi około 20 tys. zł., wykonywane 
są siłami działu komunalnego gminy. Ustawowa dobrowol-
ność przynależności rolników do spółki wodnej powoduje, 
że spółka nie ma pieniędzy na wykonanie większości prac 
melioracyjnych. 

Tegoroczny budżet spółki zamyka się kwotą około 6 tys. zł., 
co w efekcie doprowadza do sytuacji, że prace melioracyjne 
przesuwane są w czasie, bądź są prowadzone w ograniczo-
nym zakresie.


