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A ch co za noc” to tytuł Bożonarodzeniowych Jasełek, 
które odbyły się 13 grudnia 2015 r. w wypełnionej po 

brzegi hali sportowej przy ZGSz w Zębowicach. Spektakl ten 
w wykonaniu ponad stuosobowej grupy młodych artystów, 
uczniów Szkoły Podstawowej był niezwykle barwnym słow-
no-muzycznym przedstawieniem, który kilkusetosobową 
widownię wprowadził w niezwykły czas i klimat Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Uczucia autentycznego zachwytu uczestników Jasełek 
wzbudzała nie tylko gra naszych najmłodszych aktorów, 
ale również niezwykle barwna, sugestywna i oryginalna 
dekoracja przedstawienia. Efektem czego były częste i spon-
taniczne brawa publiczności. 

Na zakończenie Jasełek słowa podziękowania dla młodych 
artystów i przygotowujących przedstawienie nauczycieli 
skierował wójt gminy Waldemar Czaja. Włodarz gminy 
złożył również wszystkim obecnym świąteczno-noworoczne 
życzenia. Podziękowania uczniom i nauczycielom przekazała 
również dyrektor ZGSz Małgorzata Stelmach, podkreślając, 
że ten niewątpliwy sukces nie byłby możliwy bez pełnego 
zaangażowania uczniów i nauczycieli, a w szczególności 
wychowawców i nauczycieli klas I–III. 

Twórcami tego przepięknego programu artystycznego były 
panie Elżbieta Wróbel, Gabriela Langosz, Anna Kozłowska, 
Katarzyna Przybyszewska oraz Zofia Laskowska. Dekora-
cje były dziełem pani Katarzyny Madej, a za nagłośnienie 
odpowiadał pan Stanisław Kozłowski. Po spektaklu odbył 
się na terenie szkoły świąteczny kiermasz, który cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem uczestników Jasełek.

BOŻONARODZENIOWA JASEŁKA
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J ak co roku, w salce katechetycznej 
przy Parafii WNMP w Zębowi-

cach z inicjatywy proboszcza ks. Pawła 
Zająca zorganizowano wigilię dla osób 
samotnych i starszych wiekiem. Panie 
z parafialnego zespołu Caritas oraz 
wolontariusze przygotowali posiłki 
wigilijne. 

Wigilia to czas szczególny, który 
pozwala oprócz wspólnej uczty wigi-
lijnej, składać sobie wzajemne życzenia. 
Po wysłuchaniu wspólnych modlitw, 
które poprowadził ks. Paweł Zając, 
mogliśmy wszystkim złożyć życzenia 
i wspólnie pośpiewać kolędy. Nie za-
brakło występu dzieci przedszkolnych 
oraz dzieci z chórku „Promyki Maryi”, 
pod kierownictwem państwa Krystyny 
i Jana Miozga. Występy obu zespołów 
są nieodzownym elementem wigilii dla 
samotnych. W wigilii uczestniczyło 
około stu osób z całej gminy. 

Co roku goszczą również mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej z Radawia. 
Na zakończenie wigilii każdy uczest-
nik otrzymał od Mikołaja świąteczną 
paczkę.

Wigilia dla samotnych

21 grudnia ub. roku w sali Domu Spo-
tkań odbyły się Bożonarodzenio-

we Jasełka w wykonaniu przedszkolaków 
z Publicznego Przedszkola w Zębowicach. 
W Jasełkach licznie uczestniczyli rodzice 
przedszkolaków, babcie i dziadkowie oraz 
opiekunowie. Trwające dwie godziny wi-
dowisko był niezwykłym przeżyciem nie 
tylko dla dzieciaków, ale również dla do-
rosłych. W przygotowania Jasełek oprócz 
pracowników przedszkola aktywnie włą-
czyli się również rodzice przedszkolaków, 
przygotowując okolicznościowe stroje oraz 
piekąc ciasto i fundując napoje dla wszyst-
kich uczestników. 

Końcowym akordem tej przedświą-
tecznej uroczystości było obdarowanie 
okolicznościowymi paczkami wszystkich 
przedszkolaków. Jak poinformowała nas 
dyrektor przedszkola Kornelia Ticman po-
dobne Jasełka odbyły się w dniu 22 grud-
nia w oddziale zamiejscowym w Radawiu. 
Również w tym dniu na terenie przedszkola 
w Zębowicach przedszkolaki wystąpiły 
z Bożonarodzeniowym koncertem dla 
pracowników i seniorów.

Jasełka przedszkolaków



3nr 13/STYCZEŃ 2016

W  ramach ogłoszonego 
konkursu na najpięk-

niejszą kartkę świąteczną, 
który został zorganizowany 
przy udziale uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum, 
wyłoniono najciekawsze 
kartki świąteczne. Część kart 
została rozesłana w ramach 
życzeń świątecznych a pozo-
stała część została zawieszo-
na na choince, która znaj-
duje się w Urzędzie Gminy. 
Komisja konkursowa przy 
ZGS wyłoniła 94 uczniów, 
którym wójt gminy wręczył 
upominki i podziękował za 
wykonane karty świąteczne. 
Zachęcił do udziału w na-
stępnych konkursach i po-
dziękował wychowawcom 
klas, w których uczniowie 
wykonywali prace.

Wigilijna Pasterka 
w Zębowicach

L iczne rzesze wiernych, mieszkańców naszej gminy i gości 
uczestniczyły w wigilijnej pasterce, która tradycyjnie 

o północy odbyła się w kościele parafialnym w Zębowicach. 
Uroczystą Mszę Świętą którą celebrował ks. Paweł Zając po-
przedził występ zespołu Promyki Maryi. Oprawę muzyczną 
pasterki zabezpieczała orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego 
oraz Schola pod dyrekcją pani Beaty Jendrzej.

Kartki świąteczne

D nia 16 grudnia o godz. 18.00. w du-
żej Sali Gminnego Ośrodka Infor-

macji, Kultury i Czytelnictwa w Zębo-
wicach zorganizowano po raz pierwszy 
przedświąteczne spotkanie władz na-
szej gminy z przedsiębiorcami działa-
jącymi i funkcjonującymi na jej terenie. 

W bożonarodzeniowej atmosferze 
otwarcia spotkania – w którym udział 
wzięło około 50 osób – dokonał Wójt 
Gminy Zębowice Waldemar Czaja – 
który złożył również już świąteczne 
życzenia – w imieniu własnym oraz 
Radny Gminy – która reprezentowana 
była na spotkaniu – przez jej przewod-
niczącą Gabrielę Buczek. 

Celem głównym spotkania było 
przedstawienie lokalnym przedsiębior-
com wszystkich możliwości pozyskania 
zewnętrznego wsparcia finansowego na 

rozwój prowadzonej przez nich działal-
ności, dlatego też wójt Waldemar Czaja 
– w sposób ramowy – w przemówieniu 
wskazał na zakres merytoryczny tych 
możliwości, a każdy z uczestników 
otrzymał karty informacyjne z termi-
nami naborów wniosków o udzielenie 
dotacji oraz danymi instytucji wdra-
żających i obsługujących poszczegól-
ne działania Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

Ważnym i istotnym elementem był 
również temat dotyczący wdrażania 
technologii związanych z gospodarką 
niskoemisyjną na terenie naszej gmi-
ny. Obszerny i wyczerpujący referat 
w tym zakresie przygotowała i wy-
głosiła Katarzyna Helios – Wieczorek 
z Urzędu Gminy w Zębowicach, która 
zajmuje się na co dzień tą tematyką. 

Druga prezentacja dotyczyła możliwo-
ści pozyskania środków finansowych 
przez przedsiębiorców w roku 2015. 
Została ona przygotowana przez Kry-
stynę Wacławczyk oraz Joannę Fassa, 
a wygłoszona i uzupełniona o wska-
zówki dotyczące względów formalnych 
i merytorycznych przez Cypriana Tka-
cza. Głos zabrał również prezes Izby 
Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, który 
wskazał na newralgiczne kwestie przy 
pozyskiwaniu środków, szczególnie 
tych dotyczących rolnictwa i całej sfery 
obsługi tej gałęzi gospodarki.

Spotkanie upłynęło w miłej, przed-
świątecznej atmosferze, a przedsiębior-
cy otrzymali konkretne informacje do-
tyczące możliwości rozwoju ich firm 
w roku 2016.

Cyprian Tkacz

Przedświąteczne spotkanie lokalnych przedsiębiorców
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P odsumowując rok budżetowy 
2015 nie sposób pominąć za-
dań zrealizowanych na terenie 

poszczególnych sołectw naszej gminy 
dzięki działaniu oraz wsparciu takiego 
instrumentu finansowego jak fundusz 
sołecki. Na początku każdego roku ka-
lendarzowego sołectwa przedstawiają 
plan zadań, które chciałby wykonać 
w ramach wspomnianego funduszu 
w ciągu całego roku budżetowego, na-
tomiast na koniec okresu rozliczenio-
wego poprzez opracowanie sprawozdać 
możemy się dowiedzieć co z zaplano-
wanych zadań zostało rzeczywiście 
wykonane. Miniony rok budżetowy 
należy uznać za bardzo udany w tym 
zakresie, a podział środków z wyszcze-
gólnieniem zrealizowanych zadań w ra-
mach funduszu sołeckiego przedstawia 
się następująco: 

Sołectwo Kadłub Wolny wykonało 
osiem zaplanowanych na początku roku 
zadań: 1. Remont świetlicy wiejskiej 
w Kadłubie Wolnym w budynku OSP 
za kwotę 25000 zł, 2. Organizacja im-
prezy okolicznościowej z okazji święta 
Św. Anny – 1224,19 zł, 3. Zakup sprzętu 
dla zespołu dziecięco – młodzieżowego 
„Promyki Maryi” – 500,03 zł, 4. Zakup 
szklanych gablot na sztandar św. Anny 
oraz inne eksponaty – 2699,85 zł, 5. Za-
kup garażu blaszanego na sprzęt i inne 
wyposażenie sołeckie oraz renowacja 
ławek i altany sołeckiej – 1728,70 zł, 6. 
Wymiana posadzki garażu OSP w Ka-
dłubie Wolnym – 7062,82 zł, 7. Zakup 
sprzętu dla orkiestry dętej w Kadłubie 
Wolnym – 400 zł, 8. Organizacja doży-
nek gminnych 2015 – 2650,38 zł. Do re-
alizacji dwóch zadań: wymiana posadz-
ki w garażu OSP w Kadłubie Wolnym 
oraz organizacja dożynek gminnych 
2015 dołożyły się finansowo również 
inne sołectwa, a mianowicie, do pierw-
szego wymienionego zadania włączyły 
się finansowo sołectwa Osiecko (500 
zł), Siedliska (850 zł) oraz Poczołków 
(750 zł), natomiast drugie zadanie zo-
stało wsparte również przez sołectwa: 
Osiecko (300 zł), Siedliska (425 zł), Po-
czołków (525 zł) oraz Knieja (1000 zł). 
W realizację i wdrażanie wszystkich 
przedstawionych zadań włączyli się 
mieszkańcy całego sołectwa na czele 

z sołtysem Mariuszem Czaja i radą 
sołecką w składzie: Bożena Miozga, 
Wilhem Rybol, Rafał Magnes, Marian-
na Dylka oraz Erwin Kubiciel. 

Mieszkańcy sołectwa Knieja ze środ-
ków funduszu sołeckiego sfinansowali 
pięć zadań: 1. Wykonanie zadaszenia 
wejścia i odprowadzenia wody desz-
czowej świetlicy wiejskiej w Kniei za 
kwotę 6144,34 zł. 2. Wykonanie pro-
jektu oraz mapki pod budowę placu 
zabaw – 1600 zł, 3. Zakup wyposaże-
nia świetlicy wiejskiej – 1540,06 zł, 4. 
Organizacja dożynek gminnych 2015 

w Kadłubie Wolnym – 1000 zł, 5. Zakup 
mundurów koszarowych oraz osprzę-
tu strażackiego – 2000 zł. W całość 
przedstawionych zadań w intensywny 
sposób włączyli się następujący miesz-
kańcy sołectwa: Teresa Twardawska, 
Barbara Mazur, Roman Koj, Klaudiusz 
Kontny, Zygmunt Lysy, Hubert Zyboń, 
Jan Stróżyk, Joachim Weber, Krzysztof 
Witkowski i Konrad Jendrzej.

W ramach funduszu sołeckiego prze-
widzianego dla sołectwa Osiecko zreali-
zowano w ubiegłym roku budżetowym 
trzy z pięciu zaplanowanych zadań. 
Należą do nich: 1. Organizacja dożynek 
gminnych 2015 w Kadłubie Wolnym – 
300 zł, 2. Wymiana posadzki w garażu 
OSP w Kadłubie Wolnym – 500 zł, 3. 
Remont świetlicy wiejskiej w Osiecku 
poprzez wykonanie przyłącza energe-
tycznego wraz z instalacją wewnętrzną 
i zakupem lamp – 5700 zł. Z przyczyn 
obiektywnych nie zrealizowano zadań: 
imprezy kulturalno – oświatowe na 

terenie sołectwa oraz odśnieżanie dróg, 
na łączną kwotę 1566,50 zł. Wykona-
ne zadania zostały doprowadzone do 
realizacji poprzez zaangażowanie soł-
tysa Piotra Okwieki i rady sołeckiej, 
w której zasiadają Jerzy Lisy, Norbert 
Lisy i Antoni Respondek.

Sołectwo Poczołków dzięki wsparciu 
funduszu sołeckiego mogło zrealizować 
cztery zadania: 1. Organizacja dożynek 
gminnych 2015 w Kadłubie Wolnym za 
kwotę 525 zł, 2. Utwardzenie tłuczniem 
terenu wokół przystanku autobusowe-
go w Poczołkowie – 6470,28, 3. Zakup 

oraz montaż oznakowania informa-
cyjnego pionowego – 1089, 78 zł, 4. 
Wymiana posadzki w garażu jednostki 
OSP w Kadłubie Wolnym – 750 zł. Ca-
łość przestawionych zadań mogła być 
zrealizowana dzięki zaangażowaniu 
wymienionych mieszkańców sołec-
twa: Leon Psyk, Józef Karkos, Jerzy 
Miozga, Krystian Miozga, Walenty 
Prokopczyk, Bernard Miozga, Henryk 
Dworaczyk, Tomasz Miozga, Andrzej 
Niesłony, Łukasz Respondek, Robert 
Bryś, Marcin Niesłony, Cecylia Mio-
zga, Irena Psyk, Aneta Miozga oraz 
Krystyna Niesłony.

Fundusz sołecki został wykorzy-
stany również do wsparcia realizacji 
zadań przewidzianych dla sołectwa 
Prusków. Były to cztery następujące 
przedsięwzięcia: 1. Zorganizowanie 
imprez integracyjnych dla mieszkań-
ców sołectwa Prusków z okazji „Dnia 
Dziecka” oraz „Dnia Kobiet” za kwotę 
445,36 zł, 2. Remont świetlicy wiejskiej 

WYKONANE ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 ROK
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w Pruskowie – 3000 zł, 3. Konserwacja 
altany ogrodowej – 500 zł, 4. Zakup 
tablic informacyjno – kierunkowych 
– 4498,36 zł. W realizację zadań inten-
sywnie włączyli się mieszkańcy: Cecylia 
Rajnoga, Mirosław Rajnoga, Marcin 
Buczek, Nina Buczek, Natalia Sobczyk, 
Sebastian Sobczyk, Sylwia Niesłony, 
Bernard Niesłony, Kazimiera Urbańska 
oraz Bogdan Urbański.

Mieszkańcy całego sołectwa Rada-
wie, dzięki wsparciu środków funduszu 
sołeckiego mieli możliwość zrealizowa-
nia również czterech zaplanowanych 
zadań. Należą do nich: 1. Integracja 
mieszkańców sołectwa Radawie po-
przez zorganizowanie spotkania bo-
żonarodzeniowego za kwotę 1129,84 
zł, 2. Wymiana bram wyjazdowych 
w garażach jednostki OSP w Radawiu 
– 22 000,00 zł, 3. Zakup tablic infor-
macyjnych dla sołectwa Radawie – 
1180,80 zł, 4. Zakup zastawy stołowej 
do sali wiejskiej w Radawiu – 2156,24 
zł. Wskazane przedsięwzięcia mogły 
zostać wdrożone oraz zrealizowane 
dzięki zaangażowaniu sołtysa Mariana 
Królaka oraz rady sołeckiej w składzie: 
Norbert Larisz, Damian Ledwig, Ed-
mund Langosz, Sebastian Sikora oraz 
Justyna Langosz.

Dzięki środków finansowym fun-
duszu sołeckiego przeznaczonym na 
sołectwa Siedliska można było wdro-
żyć cztery przedsięwzięci o podanych 
następnie nazwach: 1. Organizacja 
dożynek gminnych 2015 w Kadłubie 
Wolnym – 425 zł, Wymiana posadz-
ki w garażu jednostki OSP w Kadłu-
bie Wolnym – 850 zł, 3. Zaopatrzenie 
mieszkańców w oświetlenie ulic – wy-
konanie dokumentacji projektowej – 
3075 zł, 4. Odnowienie przystanku au-
tobusowego – 341,50 zł. Do zrealizowa-
nia zadań przyczynił się sołtys Siedlisk 
Piotr Włodarczyk wraz z radą sołecką 
obejmującą następujące osoby: Maria 
Kostorz, Katarzyna Pastuszka, Jerzy 
Osyra, Alfred Miozga i Marcin Dragon.

W ramach funduszu sołeckiego 
określonego dla sołectwa Zębowice do-
konano realizacji trzech poniżej wska-
zanych zadań: 1. Zagospodarowanie 
placu zabaw na terenie za Urzędem 
Gminy w Zębowicach za kwotę 19320 

zł, na to zadanie składały się: mapa do 
celów projektowych (800 zł), projekt 
(800 zł), dostawa i montaż wyposażenia 
placu zabaw (17720 zł) oraz uporząd-
kowanie terenu przez mieszkańców 
sołectwa Zębowice; 2. Zakup i montaż 
czterech tablic ogłoszeniowych za kwo-
tę 1343,18 zł, na co składały się: tablice 
informacyjne (1180,80 zł), materiały do 
montażu tablic (162,38 zł) i dokonanie 
montażu we własnym zakresie przez 
mieszkańców; 3. Zakup piłkochwy-
tów na boisko w Zębowicach za kwotę 
6064,22 zł, w ramach czego wydat-
kowano na sam zakup piłkochwytów 
5396,82 zł, transport – 590,40 zł i ma-
teriały do montażu – 77 zł. Jak w przy-
padku poprzednich zadań tak również 
w tym przypadku montażu dokonali we 
własnym zakresie mieszkańcy sołec-
twa. Całokształt zadań koordynowany 
oraz realizowany był dzięki zaangażo-
waniu sołtys Gabrieli Respondek oraz 
rady sołeckiej w składzie: Ewelina Ko-
tysz, Joanna Dylka, Małgorzata Lypp, 
Gabriela Czaja, Zbigniew Kula oraz 
Aleksander Sajdyk.

Fundusz sołecki dla swego właści-
wego funkcjonowania wymaga rów-

nież obsługi merytorycznej, dlatego 
też w Urzędzie Gminy w Zębowicach 
powołani zostali opiekunowie – koor-
dynatorzy dla poszczególnych sołectw, 
do których należą: Rosita Czaja (Kadłub 
Wolny), Kornelia Pietras (Knieja), Ane-
ta Włodarczyk (Osiecko), Katarzyna 
Helios – Wieczorek (Poczołków), Kry-
styna Wacławczyk (Prusków), Magda 
Wencel (Siedliska), Dominika Urbanek 
(Radawie) oraz Mariola Sekula (Zębo-
wice). Ogólny nadzór nad działalno-
ścią merytoryczną sprawuje sekretarz 
gminy Teresa Czaja, natomiast sprawy 
rozliczeniowo – finansowe nadzoro-
wane są przez skarbnik gminy Irenę 
Dzikowską.

Wójt Gminy Zębowice Waldemar 
Czaja, wobec owocnego wykorzysta-
nia środków funduszu sołeckiego oraz 
zrealizowania dla dobra społeczności 
lokalnej zadań finansowanych z tegoż 
funduszu pragnie jako podsumowanie 
jego funkcjonowania za rok 2015 złożyć 
serdeczne podziękowania wszystkim 
zaangażowanym we wdrażanie, reali-
zację, obsługę i rozliczenie wszystkich 
wymienionych przedsięwzięć.

Opracował: Cyprian Tkacz

Zakup Domu Spotkań
O d kilku lat trwały negocjacje dotyczące zakupu Domu Spotkań na własność 

Gminy Zębowice. Przewodniczący TSKN w Opolu Rafał Bartek i dyrektor 
biura Ryszard Donitza oraz z ramienia Gminy Zębowice wójt gminy Waldemar 
Czaja, przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek i radca prawny Michał 
Pawełczyk uzgodnili szczegóły przejęcia obiektu. Dzięki tym uzgodnieniom 
Gmina Zębowice jest już właścicielem obiektu. Akt notarialny został podpisany 
przed Notariuszem w Oleśnie 18 grudnia 2015 roku. Uzgodniono, że należność 
za obiekt zostanie uregulowana w dwóch ratach: pierwsza do końca marca 2016 
roku i druga do końca marca 2017 roku. Członkowie koła DFK Zębowice mają 
wpis w akcie notarialnym dożywotniego korzystania z ich pomieszczeń.
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I DOCHODY
Na 2016 r. planuje się dochody bieżące gminy w wysokości 

10 840 177 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych ze względu 
na tymczasowy brak zainteresowania kupnem lokalu.

Planowane kwoty (załącznik nr 1) dochodów w poszczególnych 
działach ustalono:

Dochody bieżące
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dotacja na zadania zle-1. 
cone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23 
października 2015 r.
Dział 020 – Leśnictwo - na poziomie przewidywanego wy-2. 
konania w roku 2015.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na podstawie za-3. 
wartych umów najmu i dzierżawy.
Dział 750 – Administracja publiczna - dotacja na zadania 4. 
zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 
23 października 2015 r. 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwo-5. 
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zgodnie 
z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 
28 września 2015 r.)
Dział 752 – Obrona narodowa - dotacje na zadania zlecone 6. 
– zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23 paź-
dziernika 2015 r. 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 7. 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem – podatki przekazy-
wane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, opłata od 
posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, podatek od 
środków transportowych – na poziomie przewidywanego 
wykonania w roku 2015. Podatek dochodowy od osób fi-
zycznych ustalono zgodnie z informacją przesłaną przez 
Ministra Finansów w kwocie 1 400 001 zł, co w stosunku do 

2015 r. stanowi wzrost o 227 986 zł. Podatek od nieruchomo-
ści ustalono uwzględniając stawki wynikające z podjętej na 
2016 r. uchwały Rady Gminy, podatek leśny – uwzględniając 
średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa 
za pierwsze trzy kwartały 2015 r., podatek rolny uwzględniając 
średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.
Dział 758 – Różne rozliczenia – kwotę subwencji ogólnej z po-8. 
działem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową 
– zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów 
z dnia 12 października 2015 r. W porównaniu do 2015 r. 
wysokość poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia 
się następująco:

Subwencja 2015 r. 2016 r. Różnica

część oświatowa 2 873 687 2 948 897 + 75 210

część ogólna 2 948 915 3 014 900 + 65 985

część równoważąca 153 356 127 772 – 25 584

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano 
zwrot podatku VAT - odliczanie podatku od wydatków ogólnych 
związanych z funkcjonowaniem budynku Urzędu Gminy przy 
zastosowaniu współczynnika VAT oraz odliczając podatek od 
wydatków bieżących, ponoszonych na Ośrodek Zdrowia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zgodnie ze złożonymi 9. 
przez jednostki oświatowe projektami planu dochodów, 
a w przypadku dotacji na realizację zadań własnych w zakre-
sie wychowania przedszkolnego szacunkowo na podstawie 
liczby dzieci.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – na poziomie przewidywanego 10. 
wykonania w roku 2015.
Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje na zadania zlecone 11. 
i własne – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 
23 października 2015 r.

O kres świąteczno-noworoczny to czas 
nie tylko na podsumowanie mijające-

go roku, lecz również sposobność do re-
fleksji nad tym, co przyniesie nadchodzący 
czas. Dobrą okazją do podjęcia wielu spraw 
związanych z funkcjonowaniem naszej 
gminy i jej perspektywami było spotkanie 
radnych i wójta gminy, które miało miejsce 
29 grudnia w dopiero, co nabytym na wła-
sność gminy od TSKN w Opolu domu spo-
tkań. Stało się one okazją do wyjaśnienia 
wielu kwestii, rozwiania wątpliwości czy 
wręcz znalezienia tak potrzebnego gminie 
wspólnego języka wszystkich, którym leży 
na sercu dobro gminy.

W trakcie wymienionego spotkania wójt 
przybliżył radnym m.in. złożoną proble-
matykę związaną z tworzeniem i uchwa-
laniem budżetu gminy. Wskazał również 
na zależności istniejące między projektem 

budżetu, samym budżetem i wieloletnią 
prognozą finansową gminy.

Dobrze się stało, że przy tej okazji do-
szło do rozwiania wątpliwości, które trapiły 
dotąd część radnych, w związku z czym 
byli oni przeciwni w trakcie sesji Rady 27 
października ub. roku zaciągnięciu kredytu 
finansującego w części zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP w Zębowicach. Po 
uzyskaniu dodatkowych informacji od wójta 
m.in. w kwestii zwiększającej się stawki po-
datku VAT, podrażającej ten zakup w przy-
szłym roku, jak również po wyjaśnieniach 
radcy prawnego w przedmiocie skutków 
umieszczenia wymienionego samochodu 
w wieloletniej prognozie finansowej gminy 
Zębowice, co skutkowało zawarciem umowy 
jego nabycia, radni ci wyrazili swą aprobatę 
dla wyposażenia OSP w wóz pożarniczy. 
Zgodzili się przy tym jednocześnie z celem 

zakupu, jakim jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy.

Wobec takiej postawy wójt wyraził ubo-
lewanie, że w sprawozdaniu z wymienionej 
sesji Rady, zamieszczonym w Informatorze 
listopadowym, zawarte zostały oceny, który-
mi radni przeciwni wtedy kredytowi mogli 
poczuć się dotknięci. Jednocześnie wyraził 
przekonanie, że w następstwie wyjaśnienia 
na spotkaniu powstałej sytuacji możliwa 
będzie harmonijna współpraca obu organów 
gminy: Rady i wójta, i to współpraca pozba-
wiona niechęci czy podejrzliwości, służąca 
przeto skutecznemu rozwiązywaniu spraw 
gminy zadeklarowanych w programie na 
bieżącą kadencję samorządową. Zachęcił 
jednocześnie, by radni pisali na łamach In-
formatora o swej pracy samorządowej. 

Poniżej kilka istotnych informacji 
z uchwały budżetowej gminy na rok 2016:

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 r.
RADNI I WóJT O BUDŻECIE
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12. 
– na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 
zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieru-
chomości zlokalizowanych na terenie gminy. 

II WYDATKI
Na 2016 r. planuje się wydatki gminy w wysokości 9 950 177 

zł, w tym – wydatki bieżące w kwocie 8 708 177 zł i wydatki ma-
jątkowe w kwocie 1 242 000 zł.

Planowane kwoty wydatków (załącznik nr 2) w poszczególnych 
działach ustalono następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo1. 
Z tytułu obligatoryjnej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu 

zaplanowano kwotę 6 000 zł. Ujęto również środki na zadania 
zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Wydziału 
Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 600 – Transport i łączność 2. 
Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego 

wykonania za 2015 r. z uwzględnieniem wydatków sołectw.
Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami3. 

Na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych zaplanowano 
wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2015 r. 
uwzględniając również wydatki sołectw.

Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego4. 
Zabezpieczono środki na sporządzenie zmiany studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zębowice.

Dział 750 – Administracja publiczna 5. 
W dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie 

administracji oraz środki na diety dla sołtysów. Ujęto również 
środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną 
informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 6. 
kontroli i ochrony prawa

Ujęto środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzy-
maną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury 
w Opolu.

Dział 752 – Obrona narodowa7. 
Ujęto środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzy-

maną informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-8. 
pożarowa

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego 
wykonania za 2015 r. nie uwzględniając żadnych dodatkowych 
zakupów wyposażenia. Kwotę 11 117,27 zł przeznacza się na wydat-
ki sołectw. Ujęto również środki na zadania zlecone w wysokości 
zgodnej z otrzymaną informacją z Wydziału Finansów i Budżetu 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego9. 
Zgodnie z harmonogramami pobranych kredytów i pożyczki 

na spłatę odsetek zabezpieczono kwotę 107 000 zł.
Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe10. 

Rezerwę budżetową ogólna ustalono w kwocie 70 000 zł, nato-
miast rezerwę celową w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie11. 

Na utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole 
Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach przeznacza się kwotę 
subwencji oświatowej. Na utrzymanie Publicznego Przedszkola 
w Zębowicach z oddziałem zamiejscowym w Radawiu przeznacza 
się kwotę 805 000 zł, z uwzględnieniem wydatków na zakup opału 
do budynku w Radawiu oraz wymiany rur w podpiwniczeniu 
budynku Przedszkola w Zębowicach. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia12. 
Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania progra-

mów alkoholowych przeznacza się kwotę 38 000 zł, a na profilak-
tykę w zakresie zwalczania narkomanii kwotę 2 500 zł. 

Dział 852 – Pomoc społeczna13. 
Zaplanowano środki na zadania zlecone i dopłaty do zadań 

własnych w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Wy-
działu Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
natomiast pozostałe wydatki bieżące na poziomie szacunkowego 
wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem wydatków na zatrudnio-
nego asystenta rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza14. 
Kwotę 61 300 zł przeznacza się na utrzymanie świetlicy szkolnej, 

a kwota 10 000 zł stanowi wkład własny do wypłaty stypendiów 
szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska15. 
Na oświetlenie ulic i eksploatację oświetlenia zaplanowano 

kwotę 162 000 zł. Na gospodarkę odpadami przeznacza się kwo-
tę planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z uzupełnieniem środków własnych 
w wysokości 29 400 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego16. 
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czy-

telnictwa zaplanowano dotację w wysokości 237 275 zł oraz kwotę 
23 139,72 zł wydatków sołectw.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport17. 
Na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu za-

planowano dotację w kwocie 22 000 zł oraz kwotę 41 037,56 zł 
wydatków sołectw.

III PRZYCHODY I ROZCHODY
W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. przewidziano spłatę 

rat kapitałowych w wysokości:
200 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie ff
1 400 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budo-
wę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach (ostatni rok spłaty kredytu),
175 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie ff
550 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budo-
wę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach (ostatni rok spłaty kredytu),
300 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie ff
800 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z bu-
dową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym (ostatni 
rok spłaty kredytu),
150 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2013 r. w kwocie ff
300 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę 
ośrodka zdrowia w Zębowicach,
65 000 zł z tytułu pożyczki pobranej w Wojewódzkiego Fun-ff
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rekultywacja i zago-
spodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malin.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 r.
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Załącznik nr 7 do uchwały nr …/2015, Rady Gminy Zębowice, z dnia ... grudnia 2015 r.

PROJEKT – WYDATKI SOŁECTW W 2016 R.
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1.
KADŁUB 
WOLNY

19 697,44 19 697,44 14 000,00 3 697,44 2 000,00  - 

2. KNIEJA 13 037,56 1 000,00 1 000,00  12 037,56  1 000,00 11 037,56 

3. OSIECKO 8 550,61 8 550,61 200,00 7 500,61 850,00  - 

4. POCZOŁKÓW 9 368,98 9 368,98 9 000,00 368,98  - 

5. PRUSKÓW 9 030,34 9 030,34 1 200,00 3 100,00 2 924,00 1 806,34  - 

6. RADAWIE 28 219,83 8 219,83 4 000,00 2 219,83 2 000,00  20 000,00  20 000,00 

7. SIEDLISKA 8 945,69 8 945,69 8 051,12 894,57  - 

8. ZĘBOWICE 28 219,83 19 219,83 5 000,00 14 219,83  9 000,00  9 000,00 

RAZEM: 125 070,28 84 032,72 24 200,00 4 000,00 11 117,27 11 151,12 10 424,61 23 139,72 41 037,56 30 000,00 11 037,56 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ../2015, Rady Gminy Zębowice, z dnia ... grudnia 2015 r.

PROJEKT WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2016 R.

Lp., dział, rozdział Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

1. 600-60017
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  

w m. Siedliska i Zebowice
 150 000,00 zł 

2. 600-60017 Budowa mostu w ciagu ul. Borowiańskiej na cieku Libawa w m. Zebowice  50 000,00 zł 

3. 600-60017
Budowa przepustu w m. Radawie na cieku Radawka w ciagu między ul. Szkolną 

i Ludową
 50 000,00 zł 

4. 754-75412 Zakup samochodu strażackiego  350 000,00 zł 

5. 900-90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  350 000,00 zł 

6. 921-92109 Zakup nieruchomości zabudowanej w Zębowicach, ul. I. Murka 1  250 000,00 zł 

7. 926-92605 Zakup kontenera sanitarnego na ogólnodostępne boisko w Radawiu  21 000,00 zł 

8. 926-92605 Zakup 2 wiat sportowych na boisko w Zębowicach  9 000,00 zł 

9. 926-92695 Wykonanie placu zabaw w m. Knieja  12 000,00 zł 

OGÓŁEM (1-9):  1 242 000,00 zł 
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NOWE KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK  
W ZĘBOWICACH I W RADAWIU

Gminny Ośrodek Informacji, 
Kultury i Czytelnictwa w Zębo-
wicach przygotował projekt pt. 
„Informatyczna modernizacja 
bibliotek w Zębowicach i w Ra-
dawiu”, który będzie realizowany 
w ramach programu „Kraszew-
ski – Komputery dla Bibliotek 
2015”. Konkurencja była bar-
dzo duża, ponieważ do udziału 
w konkursie, ogłoszonym przez 
Instytut Książki w Warszawie 
zgłosiło się aż 895 bibliotek, a je-
dynie 135 mogło otrzymać wnio-
skowaną dotację, zatem odpadło 
aż 760 wnioskodawców. GOIKiCZ w Zębowicach uplasował 
się na 51 miejscu listy rankingowej na 135 przyznanych 
dotacji. Podkreślenia wymaga fakt, że na całe województwo 
opolskie tylko dwie biblioteki dostały dofinansowanie. Obok 
Zębowic, wsparcie otrzymała również Gminna Biblioteka 
Publiczna w Reńskiej Wsi. Optymistycznym jest również 
to, iż to małe jednostki zostały dostrzeżone, podczas gdy 

dużych, miejskich 
bibliotek asesorzy 
oceniający wnioski 
nie zakwalifikowali 
do objęcia progra-
mem.

W ramach pro-
jektu zakupionych 
zostało sześć no-
wych zespołów 

komputerowych o najwyższych parametrach technicznych 
wraz z osprzętem dodatkowym, monitorami o wielkości 23` 
oraz urządzeniami skanująco – drukującymi i najnowszym 
oprogramowaniem. Trzy 
zestawy trafiły do biblio-
teki w Zębowicach i trzy 
do biblioteki w Radawiu. 
Łączna wartość projektu 
wynosi 34 776 zł. Sprzęt 
został skonfigurowany 
w taki sposób, aby mógł 
służyć społeczności lokal-
nej przez kolejnych 7 lat bez 
konieczności jego moder-
nizacji. Umowa z Instytu-
tem Książki na realizację 
zadania została podpisana 
w dniu 2 listopada br., na-
tomiast w pierwszych dniach grudnia zespoły komputerowe 
trafiły już do bibliotek. Zatem zapraszamy wszystkich do ko-
rzystania z naszych najnowszych urządzeń technicznych.

Cyprian Tkacz

Zębowice, 2015-listopad-12

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej kwoty mają cha-
rakter szacunkowy i będą w poszczególnych latach uzależnione 
wykonaniem dochodów. Wartości ujęte w poszczególnych latach 
zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym. 
Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej szcze-
gólną uwagę zwrócono na zachowanie poszczególnych pozycji 
na poziomie zapewniającym spełnienie wszystkich wskaźników 
określonych w Ustawie o finansach publicznych. W prognozie 
wskazano, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, tj. 
spełniono wymóg zrównoważenia budżetu wynikający z art. 242 
Ustawy o finansach publicznych.

W związku z malejącą liczbą uczniów uwzględniono spadek 
dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej w latach 
2017–2019. Na podstawie analizy wykonania wpływów z podat-
ków i opłat za lata ubiegłe założono realny wzrost wpływów tych 
dochodów w latach objętych prognozą. 

Ze względu na kumulację spłat rat oraz odsetek kredytów 
i pożyczek w latach 2017-2018 przewidziano tylko nieznaczny 
wzrost wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane okre-
ślono uwzględniając aktualne zatrudnienie i wynagrodzenie. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem jst określono uwzględniając 
niewielki wzrost.

Planując wydatki majątkowe w latach 2016–2017 uwzględ-
niono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku Nr 2 
do uchwały. Priorytetem przy realizacji kolejnych zadań będzie 
możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze 
środków zewnętrznych.

Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2016–2020 
zgodnie z okresem, na który przypadają spłaty już zaciągniętych 
kredytów. Wydatki na obsługę długu (odsetki) oraz spłatę rat 
kapitałowych kredytów i pożyczek ujęto zgodnie z harmonogra-
mami spłat kredytów już pobranych. 

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej kwoty wskazują 
na zgodność zasad określonych art. 243 ufp z 2009 r.

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu – definiowany 
jako różnica między dochodami, a wydatkami – zakłada osiąganie 
przez gminę w poszczególnych latach nadwyżek budżetowych. 

Kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2016–2020 zostaną prze-
znaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Remont Figurki Św. Nepomucena

Zakończyły się trwające klika 
miesięcy prace przy znajdującej 
się nieopodal Kościoła Parafial-
nego w Zębowicach figurki św. 
Nepomucena. Remont realizo-
wał proboszcz parafii ks. Paweł 
Zając, a przedsięwzięcie to gmina 
wsparła kwotą 22 tys. zł. Prace 
prowadziła uprawniony konser-
wator zabytków pani Dorota Ko-
ciszewska z Wrocławia. Efektem 
prac remontowo konserwator-
skich jest przywrócenie figurce 
jej dawnego wyglądu.
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S zanowni mieszkańcy kończący 
się rok jest dobrym okresem 
do dokonania podsumowań 

tego co gminie udało się zrealizować 
w okresie ostatnich 12 miesięcy. Jest 
to również dobry czas aby zobaczyć na 
jakim etapie jest realizacja programu 
wyborczego włodarza gminy. Program 
wyborczy na lata 2014 - 2018 zakładał 
następujące zadania;

W zakresie ochrony środowiska;
dążenie do lepszego segregowania 

śmieci u źródła, bieżąca wymiana 
zniszczonych koszy ulicznych, pro-
jektowanie i wykonywanie kolejnych 
przydomowych oczyszczalni w so-
łectwach dotąd nie skanalizowanych 
oraz rozwiązywanie zagospodarowania 
osadu ścieków zgodnie z przygotowaną 
koncepcją,

W zakresie infrastruktury i obiek-
tów komunalnych;

realizacja zadań w ramach fundu-
szu sołeckiego, budowa oraz remonty 
kolejnych dróg gminnych i realizacja 
dalszych dróg wewnętrznych, wy-
konywanie koniecznych remontów 
istniejących obiektów komunalnych, 
systematyczne wprowadzanie zmiany 
sposobu ich ogrzewania z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii, 
remonty i odbudowa zniszczonych mo-
stów i przepustów,

W zakresie działalności zdrowotnej, 
kulturalnej i oświatowej;

dążenie do ożywienia współpracy 
- z udziałem lokalnych zespołów i li-
derów stowarzyszeń - przy organizo-
waniu imprez kulturalnych, dążenie do 
zebrania doświadczeń, pomysłów i roz-
wiązań w ramach cyklicznych spotkań 
z asystentem osób starszych, szukanie 
rozwiązań z udziałem wolontariatu 
dla osób obłożnie chorych, dążenie do 
poprawy opieki medycznej, optyma-
lizacja wykorzystania hali sportowej, 
w szczególności poprzez zwiększenie 
liczby zawodów sportowych, stała 
piecza nad należytym stanem obiek-
tów oświatowych, dodatkowe zajęcia 
edukacyjne i wydłużony czas pracy 

jednostek oświatowych z wykorzysta-
niem środków pozyskanych z kolejnego 
okresu programowania,

W zakresie poprawy bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej; 

utrzymanie w należytym stanie 
obiektów OSP, dalszy zakup sprzętu 
pożarniczego w celu utrzymania stanu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
prowadzenie szkoleń i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na podniesie-
nie kwalifikacji osób biorących udział 
w akcjach ratowniczych.

W założeniach programu podkre-
ślano, że wymienione powyżej zada-
nia wynikają z potrzeb mieszkańców 
naszej gminy jak również z opracowa-
nych strategii. Stwierdzono również, że 
realizacja wniosków w ramach fundu-
szu sołeckiego będzie kontynuowana 
zgodnie ze strategią rozwoju gminy. 
W założeniach programu podkreślano 
że zadania te będą możliwe do wykona-
nia przy aktywnym wsparciu radnych 
i mieszkańców. 

Realizując program wyborczy w 2015 
roku w ramach inwestycji finansowa-
nych z budżetu gminy dokonano min. 
przebudowy drogi powiatowej w m. 

Knieja - koszt 50 tys. zł. Rozpoczęto 
budowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w m. Siedliska i Zębowice - 
całkowity koszt dokumentacji inwe-
stycyjnej to 21,900 zł. Wykonano rów-
nież remont najbardziej zniszczonych 
odcinków dróg w m. Łąka i Kadłub 
Wolny. Kosztem 146 900 zł wybudo-
wano nowe miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych naprzeciwko 
starego ośrodka zdrowia w Zębowi-
cach. Za kwotę 11 tys. zł zakupiono 
nowy sprzęt komputerowy do urzędu 
gminy. 

W ramach wyjątkowo ważnego prio-
rytetu bo dotyczącego bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców, dokonano za-
kupu nowego samochodu strażackiego 
dla OSP Radawie. Na zakup pojazdu 
gmina przeznaczyła kwotę 400 tys. 
zł. Dokonano również zakupu pom-
py pływającej i aparatu oddechowego 
pożarniczego w sumie za 5503,60 zł. 
Zaplanowano również zakup w 2015 
r. nowego wozu pożarniczego dla OSP 
Zębowice, na który to zakup pozy-
skano już część środków, a pozostałą 
część planuje się pozyskać w I poło-
wie 2016 r. Istotnym przedsięwzięciem 

REALIZACJA  
PROGRAMU WYBORCZEGO
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dla codziennego życia mieszkańców 
była dalsza realizacja projektu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Koszt tego przedsięwzięcia w br. to 3 
113 842,52 zł. 

Zgodnie z zamierzeniami zawarty-
mi w programie wyborczym w ubiegły 
roku zamontowano systemy fotowol-
taiczne na budynkach; urzędu gmi-
ny, gimnazjum oraz hali sportowej. 
Systemy fotowoltaiczne zamontowa-
no również na 30 budynkach osób 
fizycznych. Wartość tej inwestycji to 
918 tys. zł. Za kwotę 40 tys. zł przygo-
towano dokumentację na rozbudowę 
stacji wodociągowej w m. Knieja. Za-
gospodarowano również plac zabaw 
w m. Zębowice przeznaczając na ten 
cel 19 320 zł. Pracownicy działu komu-
nalnego gminy wykonali m.in. prace 
melioracyjne w korycie rzeki Libawki, 
a wartość tych prac przekracza sumę 20 
tys. zł. Oprócz wymienionych powyżej 

głównych inwestycji realizowano rów-
nież zaplanowane przedsięwzięcia w ra-
mach funduszu sołeckiego. Ważnym 
dla codziennego życia naszych miesz-
kańców było podpisanie umowy z PKS 
w Kluczborku i objęcie nie tylko dzieci 
i młodzież szkolną ale przede wszyst-
kim mieszkańców od września 2015 r. 
połączeniami kursowymi realizowa-
nymi przez PKS terenu naszej gminy. 
Cieszy fakt, że działania prowadzone 
przez władze gminy zostały zauważo-
ne przez instytucje zewnętrzne. Nasza 
gmina została finalistą ogólnopolskiego 
konkursu ,,MODERNIZACJA ROKU 
2014’’ za Modernizację Ośrodka Zdro-
wia w Zębowicach. Natomiast w or-
ganizowanym po raz 11 przez gazetę 
Rzeczpospolita konkursie Innowacyjny 
Samorząd w grupie innowacyjne gminy 
wiejskie, w którym oceniano programy 
realizowane z myślą o mieszkańcach, 
nasza Gmina zajęła 50 miejsce w kra-

ju. W tym gronie są jeszcze tylko 2 
gminy z naszego województwa. Na-
tomiast jeszcze wyższe miejsce zajęli-
śmy w opublikowanym przez Gazetę 
„Rzeczpospolita” Rankingu Samo-
rządów 2015 r. obejmującym gminy 
wiejskie, w którym gmina Zębowice 
zajęła 37 miejsce. Żywimy nadzieję, że 
rok 2016 będzie kontynuacją realizacji 
przedsięwzięć zawartych w programie 
wyborczym i przy ich realizacji liczymy 
na aktywne wsparcie radnych i miesz-
kańców naszej gminy.
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Szanowni Mieszkańcy za nami 2015 rok. Rok, któ-
ry upłynął bez jakiś dramatycznych wydarzeń nie 
licząc letniej suszy i zmian na szczytach władzy. 

Dla nas był to czas wytężonej pracy dla dobra lokalnej 
społeczności i realizacji programu wyborczego o czym 
szerzej piszemy w oddzielnym artykule. W ubiegłym roku 
w naszej liczącej 3669 mieszkańców gminie urodziło się 
32 dzieci, a 40 mieszkańców odeszło do Pana. Udzielono 
17 ślubów w tym 4 cywilne. Na pobyt stały z poza gminy 
zameldowały się 32 osoby. Poniżej przedstawiam szcze-
góły jubileuszów.
Urodziny w miesiącu grudniu 2015 roku obchodzili:
80 lat:  Edeltraud Janiel, Gertrud Schwigon, Teresa Bok, 

Agnieszka Skorupa
90 lat: Teresa Skorupa, Paweł Rybol. 
Dzieci urodzone w miesiącu grudniu: Martyna Gawenda
Osoby zmarłe: Henryk Gorol, Anna Dragon

JUbilAci RokU 2015
1. Jubileusz 80-lecia urodzin obchodziły osoby:

Pietras Stanisław, Lempa Lucja, Kottisch Anna, Niczka 
Agnieszka, Wenzel Maria, Chwalczyk Helena, Stich 
Anastazja, Bobko Emilia, Jonek Helena, Sliwa Helena, 
Gabryś Marta, Jośko Adelajda, Serwusiok Hildegarda, 
Kaczmarczyk Ewald, Jendrusz Anna, Sojka Anna, Woitzik 
Paweł, Kossok Edeltrauda, Ebiś Hildegarda, Lyssy Otylia, 
Jendrzej Jadwiga, Kowolik Gertruda, Porada Elżbieta, 
Pludra Oskar, Woitzik Gertruda, Maushagen Martha, 
Niesłona Cecylia, Jośko Adelajda, Janiel Edeltraud, 
Schwigon Gertrud, Bok Teresa, Skorupa Agnieszka.

2. 85 lat urodzin
Dziuba Maria, Miozga Elżbieta, Jendrusch Paul, Czaja 
Magdalena, Jośko Oskar, Jancik Helena, Jadach Kazi-
miera, Szmolka Anna, Czaja Paweł, Szczygieł Jadwiga, 
Bryś Marta, Janiel Bruno, Hermańska Otylia, Jendrusch 
Mathilde, Weigel Gertruda, Panicz Alfred.

3. 90 lat urodzin
Małek Łucja, Dragon Anna, Michalczyk Hildegarda, Szopa 
Maria, Skorupa Teresa, Rybol Paweł.

4. 91 lat urodzin
Lubojanska Gertruda, Kontny Marta, Miozga Urszula, 
Sykosz Agnieszka, Ochmann Gertruda.

5. 92 lat urodzin
Sikora Jan, Brzytwa Maria. 

6. 93 lat urodzin
Złochowska Kazimiera, Hola Anna. 

7.  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 
pary: 

Stich Anna i Józef, Sobczyk Maria i Bernard, Niesłony 
Rudolf i Felicja, Niesler Elżbieta i Konrad, Nowak Erna 
i Emil, Miozga Gertruda i Paweł, Wolny Maria i Ginter.

8. 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary:
Twardawski Otylia i Józef, Zając Ruta i Erwin.

9.  60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziła para: 
Czaja Róża i Paweł.

10.  61. rocznica pożycia małżeńskiego obchodziła para: 
Rybol Agnieszka i Paweł.

11.  62. rocznica pożycia małżeńskiego obchodziły pary:
Miozga Henryk i Cecylia, Jendrusch Gertruda i Paul.

12.  64. rocznica pożycia małżeńskiego obchodziła para:
Opiela Wiktoria i Jerzy.

13.  25-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary:
Śliwa Brygida i Ginter, Kurda Anita i Waldemar, 
Laskowski Kornelia i Tomasz, Jendrusch Kornelia 
i Rudolf, Kij Justyna i Gerard, Wieczorek Katarzyna 
i Leon, KontnyTeresa i Klaudiusz, Krawczyk Irena i Józef, 
Stryczek Renata i Joachim, Ogrodziński Barbara i Jan, 
Dandyk Kornelia i Gerard, Szędzielorz Renata i Henryk, 
Sworeń Kornelia i Mirosław, Gawlica Maria i Rufin, 
Ploch Edyta i Joachim, Gurok Halina i Eryk, Bajdak 
Barbara i Zdzisław.

14. Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa: ks. Józef Mucha,
75 lat  Heinz Werner Haag – honorowy obywatel Gminy 

Zębowice, mieszkaniec gminy partnerskiej Birken-
feld.

Urodzeni w 2015 r.: (32 dzieci) – Nadia Jendrzej, Dagmara 
Kula, Olivier Panicz, Hanna Polok, Paulina Moźwiłło, Szymon 
Nantka, Milena Miozga, Samuel Jendrzej, Paulina Dragon, 
Hana Małyska, Igor Janczyk, Bartosz Blacheta, Natalia 
Niesporek, Zuzanna Jurecko, Max Maushagen, Emilia Ko-
cemba, Kamil Jendrzej, Magdalena Rysicka i Dariusz Rysicki, 
Florian Zając, Gloria Wodarczyk, Tobiasz Pryszcz, Łukasz 
Jośko, Milena Korn, Marcel Kulik, Kasper Jendrzej, Nicola 
Kniejska, Antoni Magnes, Michał Raczek, Hanna Pradela, 
Mikołaj Janczyk, Martyna Gawenda.

W 2015 na zawsze odeszli od nas ale pozostaną w naszej 
pamięci:
Elżbieta Zajonc, Maria Szopa, Gertruda Jurecko, Maria 
Niesłony, Josef Weigel, Eryk Buczek, Hildegarda Sykoś, 
Kij Barbara, Ledwig Alfred, Jancik Walter, Buczek Rudolf, 
Dombrowska Łucja, Lip Antoni, Niesłony Klara, Schulz 
Agnieszka, Władysław Wecke, Cecylia Miozga, Dariusz 
Trocha, Jerzy Płachetka, Jan Urban, Erwin Kowolik, Alfred 
Kaczmarek, Walosek Jerzy, Wojdyła Patrycja, Kasperkiewicz 
Aniela, Michalczyk Lidia, Maria Dziuba, Egeman Rosilda, 
Kossok Edyta, Świstak Krzysztof, Łopusiński Stanisław, 
Emilia Adamska, Bruno Janiel, Maciejewski Stanisław, Bon-
dza Marta, Nantka Aniela, Rychlewicz Andrzej, Szczygieł 
Jadwiga, Golor Henryk, Anna Dragon.

ROK 2015


