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PRZEDSZKOLE W WERSJI ONLINE

ok szkolny 2020/2021 dla wszystkich jest niezwykle
trudny, a przy tym wyjątkowy. Chociaż przedszkole
niezmiennie pracuje już od czerwca, w kalendarium imprez i uroczystości musiały zostać wprowadzone niezbędne
zmiany, dzięki którym możemy świętować mimo pandemii i obostrzeń. W grudniu w przedszkolu w Zębowicach
i Radawiu panowała wyjątkowa atmosfera. Występy każdej
z grup wprowadziły wszystkich w atmosferę Świąt Bożego
Narodzenia. Świąteczny nastrój podkreślały niecodzienne
stroje dzieci oraz bożonarodzeniowa dekoracja sali. Mali
artyści z przejęciem odtwarzali swoje role. Słychać było
piękne kolędy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Po przedstawieniu dyrektor placówki złożyła wszystkim
najserdeczniejsze życzenia oraz połamała się opłatkiem z pracownikami i dziećmi. W tym roku każda z grup wyjątkowo
świętowała w swojej sali, bez udziału rodziców i zaproszonych
gości. Jednak Pani dyrektor wraz z wychowawcami znalazła
sposób, by mimo trudnych warunków rodzice chociaż na
chwilę mogli zobaczyć występujące pociechy. Każda z grup
pod przewodnictwem swojej wychowawczyni nagrała film ze
swoim występem oraz życzeniami, które następnie zostały
wysłane do rodziców. Film został wcześniej odpowiednio
przygotowany i zmontowany tak, by mógł stać się pamiątką
na wiele lat.
Styczeń to miesiąc, w którym świętujemy Dzień Babci
i Dzień Dziadka. W tym okresie wnuczęta mają okazję
podziękować im za opiekę, wsparcie i miłość. Dzień Babci

i Dzień Dziadka są świętami rodzinnymi, świeckimi, które
na świecie obchodzone są w różnych terminach. Termin
Dnia Babci i Dnia Dziadka w Polsce przypada odpowiednio 21 stycznia i 22 stycznia. Również te dni w tym roku
przybrały zupełnie inny charakter. Nasze przedszkole co
roku obchodziło Święto Seniora w sposób niezwykle huczny i dostojny. Jednak w tym roku, nie mogąc się spotkać
w gronie naszych babć i dziadków, przedszkolaki wraz z wychowawcami przez cały tydzień przygotowywały niezwykłe
upominki, by właśnie w tym najważniejszym dniu podarować
je swoim ukochanym babciom i dziadkom. Panie wychowawczynie nauczyły dzieci piosenek i wierszy, które dzieci
miały przekazać seniorom w domu. Niektóre z grup nagrały
i wysłały filmy z krótkim występem i życzeniami w dniu tak
ważnego święta. Wszystko po to, by podziękować naszym
babciom, dziadkom czy też ołmom i ołpom za serce, trud
i najważniejsze – czas poświęcony na rozmowy, naukę i zabawę. Za pośrednictwem „Informatora” przedszkolaki oraz
wszyscy pracownicy przedszkola pragną raz jeszcze złożyć
najszczersze życzenia naszym seniorom z okazji niedawno
obchodzonego Dnia Babci i Dziadka:
Babciu! Dziadku!
„Niech Was Pan błogosławi, strzeże i rozpromieni oblicze
nad Wami oraz obdarzy swą łaską i pokojem”. Jeszcze raz
składamy wszystkim seniorom życzenia zdrowia, wiary
i wielu łask Bożych, a także nadziei i miłości, które są fundamentem naszego istnienia.

I

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

nformujemy czytelników, że księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Zębowicach w tym roku powiększył się
o nowości z literatury obyczajowej, faktu, kryminał, sensacja thriller, powieść historyczna. Przypominamy również
czytelnikom o zwrotach do biblioteki książek, które były
wypożyczone w 2020 r. Biblioteka w Zębowicach w 2021 r.
czynna jest w poniedziałek od 8.00 do 16.00, we wtorek i środę od 9.00 do 18.00 oraz w piątek od godz. 10.00 do 18.00.
Natomiast filia biblioteczna w Radawiu jest otwarta w każdy
czwartek od godz. 8.00 do godz. 14.00.

ŻŁOBEK W KADŁUBIE
WOLNYM

S

zanowni Mieszkańcy, ponownie za pośrednictwem
„Informatora” zwracamy się w imieniu firmy ,,NIGA”,
która jest właścicielem żłobka w Kadłubie Wolnym, z prośbą
o zgłaszanie się rodziców, którzy wyrażają chęć posyłania
swoich dzieci do ich placówki. Wstępne deklaracje można
składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach. Minimalna liczba dzieci, dla których żłobek będzie otwarty, to
20 maluchów.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

S

zanowni Mieszkańcy
W dniu 30 listopada ubiegłego roku zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020.
Najbliższy spis powszechny, jaki nas czeka – Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają
prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu
Powszechnego 2021. Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany
przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego
na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach nie będących mieszkaniami, na terenie
Polski oraz osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu
mieszkaniec naszej Gminy nie ma możliwości dokonania
samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje do udostępnienia odpowiedniego
pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu m.in. urząd
obsługujący wójta. Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać
samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na
stronie GUS, stronie spisu oraz stronie internetowej Gminy
Zębowice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy
osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze
spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub
osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:
Charakterystyka demograficzna Aktywność ekonomiczna osób Poziom wykształcenia osób
osób (tj. płeć, wiek, stan cywilny, (tj. zawód, bieżący status aktywnoadres zamieszkania itp.)
ści zawodowej, lokalizacja miejsca
pracy, wymiar czasu pracy itp.)

Niepełnosprawność (tj. stopień
niepełnosprawności itp.)

Migracje wewnętrzne i zagra- Charakterystyka etniczno-kultuniczne (tj. miejsce poprzedniego rowa (tj. narodowość, język, wyznazamieszkania, fakt przebywania nie religijne itp.)
kiedykolwiek za granicą itp.)

Stan i charakterystyka zasobów
mieszkaniowych (tj. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, własność
mieszkania, liczba osób w mieszkaniu, liczba izb w mieszkaniu itp.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach
określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich
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Gospodarstwa domowe i rodziny (tj. stopień pokrewieństwa
z reprezentantem gospodarstwa
domowego itp.)

zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą
statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie
przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.
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Sołectwo Zębowice
1.	Zadanie Nr 1 – Zagospodarowanie terenów zielonych na
terenie sołectwa – 19 999,40 zł
2.	Zadanie Nr 2 – Doposażenie OSP Zębowice w umundurowanie
strażackie, obuwie oraz sprzęt i akcesoria pożarnicze – 2 000 zł
3.	Zadanie Nr 3 – Impreza integracyjna – „Noc Świętojańska”
połączona z rozpoczęciem „Kulturalnych wakacji” – 0,00 zł
4.	Zadanie Nr 4 – Dofinansowanie remontu posadzki w boksach
garażowych strażnicy OSP Zębowice – 6107,80 zł
Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego
na rok 2020 – plan – 36 107,80 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 36 107,20 zł

Sołectwo Knieja
1.	Zadanie Nr 1 – Organizowanie dożynek gminnych w 2020 r.
– 0,00 zł
2. Zadanie Nr 2 – Zakup wyposażenia Sali wiejskiej – 9 702,24 zł
3. Zadanie Nr 3 – Montaż i serwisowanie klimatyzacji – 929,88 zł
4. Zadanie Nr 4 – Remont komina – 5 904 zł
Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego
na rok 2020 – plan – 16 537,37 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 16 536,12 zł

Sołectwo Poczołków
1. Zadanie Nr 1 – Dofinansowanie zadania poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi gminnej wewnętrznej w m.
Poczołków poprzez remont lub wykonanie nowej nawierzchni
– 10.404,46 zł
2. Zadanie Nr 2 – Wycinka suchych drzew przydrożnych na
terenie sołectwa Poczołków – 1.836,08 zł
Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego
na rok 2020 – plan – 12.240,54 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 12.240,54 zł

Sołectwo Prusków
1.	Zadanie Nr 1 – Dofinansowanie 2 etapu zagospodarowania
terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej – 9 000 zł
2.	Zadanie Nr 2 – Imprezy kulturalne w sołectwie Prusków –
178,92 zł
3.	Zadanie Nr 3 – Organizacja gminno – parafialnych dożynek
w sołectwie Radawie – 0,00 zł
4.	Zadanie Nr 4 – Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pruskowie – 1 447 zł
Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego
na rok 2020 – plan – 11 121,20 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 10 625,92 zł

Sołectwo Kadłub Wolny
1.	Zadanie Nr 1 – Zakup i montaż lamp solarnych wzdłuż drogi
gminnej w Kadłubie Wolnym 2 szt. – działka 541/2, 1 szt. działka
nr 571 oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej
w Kadłubie Wolnym – kontynuacja zadania – 20 000 zł
2.	Zadanie Nr 2 – Organizacja imprezy z okazji Św. Anny – 0,00 zł
3.	Zadanie Nr 3 – Wykonanie witacza na wjeździe do Kadłuba
Wolnego – 2 500 zł
4.	Zadanie Nr 4 – Odtworzenie istniejącego sadu tradycyjnych
odmian drzew owocowych – działka nr 391/1 – 760 zł
5.	Zadanie Nr 5 – Zakup stelaży ławek i stołów rekreacyjnych
– 1 500 zł
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Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 – plan – 24 769,95 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 24 760 zł

Sołectwo Osiecko
1.	Zadanie Nr 1 – Ciąg dalszy remontu świetlicy wraz z wyposażeniem – budowa toalety – 8 638,50 zł
2.	Zadanie Nr 2 – Zakup materiałów na remont bieżący i zmianę
poszycia dachu przystanku w Osiecku – 1 403,51 zł
3.	Zadanie Nr 3 – Dofinansowanie działalności OSP w Kadłubie
Wolnym – 200 zł
Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 – plan – 10.362,94 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 10.242,01 zł

Sołectwo Łąka
1. Zadanie Nr 1 – Budowa ogrodzenia placu zabaw – 7 150 zł
2.	Zadanie Nr 2 – Organizacja spotkania integracyjnego dla
mieszkańców Łąki – 0,00 zł
3.	Zadanie Nr 3 – Zakup strojów dla pań niosących koronę
dożynkową – 1 000 zł
4.	Zadanie Nr 4 – Zakup nagrzewnic dla budynku byłej OSP
Łąka – 1 089,50 zł
5.	Zadanie Nr 5 – Impregnacja placu zabaw oraz doposażenie
Sali wiejskiej – 3 251,95 zł
Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 – plan – 12 493,30 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 12 491,45 zł

Sołectwo Radawie
1.	Zadanie Nr 1 – Organizacja Gminno-Parafialnych Dożynek
w sołectwie Radawie – 0,00 zł
2.	Zadanie Nr 2 – Malowanie Sali wiejskiej w budynku OSP
w Radawiu – 7 219,89 zł
3.	Zadanie Nr 3 – Montaż lamp oświetlających ul. Stawową –
8 000 zł
4.	Zadanie Nr 4 – Zakup węży p.poż. tłoczonych dla jednostki
OSP w Radawiu – 3 378,53 zł
5.	Zadanie Nr 5 – Wykonanie kalendarzy ze zdjęciami sołectwa
Radawie – 1 607 zł
6.	Zadanie Nr 6 – Zakończenie prac związanych z wykonaniem
altany przy budynku OSP w Radawiu wraz z zakupem dwóch
kompletów drewnianych stołów wraz z ławkami – 15.480,11
Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 – plan – 36 107 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 35 685,53 zł

Sołectwo Siedliska
1.	Zadanie Nr 1 – Budowa przystanku w m. Siedliska „Susznia”
przy drodze powiatowej – etap 2 – 8 337,85 zł
2.	Zadanie Nr 2 – Imprezy kulturalne w sołectwie Siedliska –
604,90 zł
3.	Zadanie Nr 3 – Poprawa poboczy dróg na terenie sołectwa
Siedliska – 2 000 zł
Kwota przeznaczona na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 – plan – 11 337,85 zł
Kwota wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na rok
2020 – wykonanie – 10 942,75 zł
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MALOWANIE
ŚWIETLICY W OSIECKU

Z

akończyły się prace remontowo-malarskie w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Osiecku. Zadanie, którego
łączna wartość zamyka się kwotą 6001,63 zł, zostało sfinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Informacji,
Kultury i Czytelnictwa. Prace wykonali pracownicy działu
komunalnego Gminy.

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Oznaczenie posesji i pojemników na odpady
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu
naszej Gminy otrzymuje zestawienie adresów posesji uprawnionych do wystawienia odpadów. Na tym zestawieniu zaznacza, z których posesji wystawiono odpady i w jakiej ilości.
Jeżeli budynek nie ma widocznego numeru porządkowego,
odbierający odpady nie może zweryfikować, czy posesja jest
uprawniona do wystawienia odpadów.
W styczniu 2021 r., w ramach kontroli systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w naszej Gminie,
pracownicy Urzędu Gminy sprawdzali,
w jaki sposób firma odbiera odpady. Zauważyli, że w czasie przejazdu po trasie
odbioru odpadów sporo trudności sprawia
identyfikacja nieruchomości. Numery
porządkowe są niewidoczne z drogi, tzn.
są za małe lub umieszczone w nieodpowiednim miejscu. Niektóre posesje nie
są w ogóle oznaczone. Przed nieruchomościami, dla których złożono kilka deklaracji stoją pojemniki i nie wiadomo,
które przyporządkować danemu deklarującemu.

Czy wiesz, że spalanie odpadów, w tym
m.in. plastików, w domowych piecach jest
niezgodne z prawem?
Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie
za sobą to negatywne zjawisko?
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska,
przygotowanymi w ramach kampanii pt.
„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.
Wszyscy chcemy oddychać czystym
powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze
środowisko!
Więcej informacji na https://www.
plasticseurope.org/pl/newsroom/aktualnosci/plastik-nie-do-pieca-piec-nie-do-plastiku
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W związku z tym, jeżeli numer porządkowy na naszym
budynku jest słabo widoczny z drogi lub z danej posesji
więcej niż jeden właściciel jest uprawniony do oddawania
odpadów komunalnych, należy oznaczyć pojemniki na odpady np. Osiecko 56, ul. Bratków 78/1, itp. Jeżeli pojemniki
na odpady są dzierżawione, należy je oznaczyć w taki sposób,
aby oznaczenie można było usunąć bez śladu.
§ Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 47 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
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ZOBACZ FILM

www.plasticseurope.org

Zamiast spalać
– zbieraj plastikowe
odpady selektywnie!
To cenny surowiec
do recyklingu
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właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi
nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Kompostowanie bioodpadów
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi na terenie gminy Zębowice 24,00 zł na osobę na
miesiąc. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku,
to przysługuje mu zwolnienie z części opłaty od jednego
mieszkańca w wysokości 4,00 zł na miesiąc, tzn. opłata,
którą jest zobowiązany zapłacić, wynosi 20,00 zł na osobę
na miesiąc.
W naszej Gminie wszyscy właściciele nieruchomości
zamieszkałych zadeklarowali, że kompostują bioodpady
na przydomowych kompostownikach. W związku z tym,
wszyscy korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł
na zadeklarowaną osobę na miesiąc, ale i na wszystkich
właścicielach nieruchomości w związku z tym ciążą określone obowiązki.
Przede wszystkim:
1. Na terenie nieruchomości musi znajdować się kompostownik, także wtedy gdy właściciel nieruchomości bioodpady przeznacza do karmienia zwierząt, ponieważ nie
wszystkie odpady ulegające biodegradacji nadają się do
tego celu; o tym, jak w najprostszy sposób kompostować
bioodpady, pisaliśmy w poprzednim numerze „Informatora
Gminy Zębowice”.

2. W pojemnikach na odpady wystawionych do odbioru
nie mogą znaleźć się bioodpady nadające się do kompostowania; wbrew opiniom i praktykom niektórych naszych
mieszkańców do kubła nie powinny trafiać np. obierki
owoców cytrusowych, czy fusy z kawy i herbaty; gałęzie
i chwasty także nadają się do kompostowania, gałęzie należy przed kompostowaniem rozdrobnić, a chwasty usuwać
przed kwitnieniem.
§ Zgodnie z art. 6k ust. 4b i 4c ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o tym, że kompostuje bioodpady w przydomowym
kompostowniku:
1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym lub
3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego
osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji
wójt stwierdza zgodności informacji ze stanem faktycznym,
w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty.
Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia
miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej
jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna,
i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości powinni do dnia 28 lutego
danego roku złożyć sprawozdanie z kompostowania za
poprzedni rok kalendarzowy.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Szanowni Mieszkańcy, użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków, żeby uniknąć kumulacji opłat za usługę oczyszczania POŚ z nadmiaru osadu, co miało i ma nadal miejsce
w bieżącym roku, złożyliśmy do Rady Gminy projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia stałej opłaty w wysokości 54 zł za
okres jednego miesiąca. Opłata ta będzie częściową odpłatnością za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych
oczyszczalni ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach. Pozostała część kosztów
pokryta będzie z budżetu gminy. Obecnie koszt przyjęcia
osadów z naszych oczyszczalni wynosi 540 zł za tonę, natomiast koszt usunięcia nadmiaru osadu z osadnika gnilnego,
czyszczenia osadnika gnilnego, odbioru i transportu osadu
zamyka się kwotą 800 zł za jedną oczyszczalnię. W ramach
stałej, wnoszonej comiesięcznie, opłaty Zakład Gospodarki
Komunalnej oprócz usługi utrzymania i oczyszczania oczyszczalni zagwarantuje użytkownikom również usuwanie ich
ewentualnych awarii. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych. Zgodnie § 12
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ust. 3 uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zębowice, w przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków
usuwanie osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie
z instrukcją jej eksploatacji przez podmiot uprawniony. Zgodnie z tą instrukcją, aby zapewnić prawidłową eksploatację
przydomowych oczyszczalni ścieków, należy między innymi,
usuwać nadmiar osadu powstającego w procesie oczyszczania
ścieków. Wprowadzenie stałej comiesięcznej opłaty zapewni częściowe finansowanie procesu gospodarki ściekowej
oraz będzie praktyczną formą realizacji zadań wynikających
z obowiązującego na terenie naszej gminy „Regulaminu utrzymania czystości”. Pragniemy nadmienić, że z uwagi na duże
rozproszenie zabudowy na terenie naszej gminy nie było i nie
ma finansowych możliwości budowy zbiorczej oczyszczalni
ścieków. Gmina nie otrzymałaby żadnego dofinansowania do jej budowy, nie mówiąc już o kosztach ewentualnej
eksploatacji. Przypominamy również, że Wójt gminy ma
ustawowe prawo do kontroli prawidłowości postępowania ze
ściekami na terenie nieruchomości. W czasie kontroli właściciel nieruchomości jest obowiązany do okazania dokumentu
potwierdzającego odbiór ścieków (w przypadku szamba) lub
osadu (w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków) przez
uprawniony podmiot.
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I

SPRZEDAŻ DREWNA

nformujemy, że drewno ze ściętych topoli rosnących wzdłuż
boiska sportowego w Kadłubie Wolnym zostało sprzedane
firmie Tartak Drzewny Jerzy Ebiś z Kadłuba Wolnego, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Za sprzedane drewno
uzyskaliśmy kwotę 12 934,68 zł, która zasili budżet naszej
Gminy, natomiast usługa ścięcia kosztowała – 13 860 zł.
UZASADNIENIE DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, OPŁAT LOKALNYCH NA ROK 2021
Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019, poz.1170) Rada Gminy
w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przesz Radę nie mogą przekroczyć
stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów ogłaszanych w drodze obwieszczenia.
Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 23 lipca 2020 roku określił wysokość górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych (M. P z 2020, poz. 673) na rok 2021.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ogłoszone przez Ministerstwo Finansów
Od gruntów
2018
2019
2020
2021
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756) i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

0,91 zł

0,93 zł

0,95 zł

0,99 zł

4,63 zł

4,71 zł

4,80 zł

4,99 zł

0,48 zł

0,49 zł

0,50 zł

0,52 zł

3,04 zł

3,09 zł

3,15 zł

3,28 zł

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ogłoszone przez Ministerstwo Finansów
Od budynków lub ich części
2018
mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej
0,77 zł

2019
0,79 zł

2020
0,81 zł

2021
0,85 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m² powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni użytkowej
od budowli – od 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. z 2018 r. poz. 745

23,10 zł 23,47 zł 23,90 zł 24,84 zł
10,80 zł 10,98 zł 11,18 zł 11,62 zł
4,70 zł

4,78 zł

4,87 zł

5,06 zł

7,77 zł

7,90 zł

8,05 zł

8,37 zł

2%

2%

2%

2%

Stawki podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy
Od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
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2018

2019

2020

ROK 2021
Uchwała z dnia 13.11.2020 r.
Nr XVI/105/2020

0,91 zł

0,92 zł

0,94 zł

0,98 zł

4,63 zł

4,71 zł

4,80 zł

4,99 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,39 zł

0,42 zł

3,04 zł

3,09 zł

3,15 zł

3,28 zł
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Stawki podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy
Od budynków lub ich części

2018

2019

2020

ROK 2021
Uchwała z dnia 13.11.2020 r.
Nr XVI/105/2020

mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej

0,77 zł

0,78 zł

0,80 zł

0,81 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 19,60 zł 19,70 zł 20,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej

21,00 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali10,80 zł 10,98 zł 11,18 zł
fikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, 4,70 zł 4,78 zł 4,87 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² 7,60 zł
powierzchni użytkowej
od budowli – od 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. z 2018
r. poz. 1445)

2%

11,62 zł
5,06 zł

7,60 zł

7,75 zł

7,90 zł

2%

2%

2%

Opłata z tytułu posiadania psa
Uchwała Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. Nr XXV/188/2017 stawka – 15 zł od każdego posiadanego psa.
Górna granica stawki kwotowej tej opłaty na rok 2021 wynosi – 130,30 zł od jednego psa.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2021 ROKU
Limit ustala się jako sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn zwrotu podatku za 1 litr
oleju napędowego liczby 100 oraz powierzchni użytków
rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku
za 1 litr oleju napędowego liczby 30 oraz średniej rocznej
liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych
bydła ustalana będzie jako iloczyn sumy dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości
współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże
jednostki przeliczeniowe liczby 12.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na
rok 2021 została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 roku w wysokości 1,00 zł
na 1 litr oleju. (Dz.U. z 2020 poz. 2435).
Terminy składania wniosków:
a) od 1 do 28 lutego 2021 r. – producent rolny składa
wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu ON
w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
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b) od 1 do 31 sierpnia 2021 r. – producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu ON
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się
o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę
bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Dokument, o którym mowa powyżej, wydawany będzie
na wniosek producenta rolnego lub drogą elektroniczną
przez ePuap.
WNIOSEK i ZAŁĄCZNIKI MOŻNA POBRAĆ PRZY
WEJŚCIU DO URZĘDU GMINY
Wnioski wraz z załącznikami należy składać do „urny”
znajdującej się przy urzędzie pocztowym.
Osoby składające wniosek po raz pierwszy mogą się
skontaktować z pracownikiem w celu umówienia terminu
i godziny załatwienia sprawy w każdą środę. (kontakt
telefoniczny: 77 4216076 w. 25)
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INWESTYCJE FUNDUSZU SOŁECKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH ,,MIS”
W obecnym roku kolejne sołectwa z terenu naszej gminy
aplikują o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka –
Opolskie w latach 2020–2022”
W ramach tego projektu środki w kwocie 5 000 zł na każde
sołectwo, po podpisaniu umowy z Województwem Opolskim
zostaną przekazane sołectwom: Knieja, Osiecko i Siedliska, gdzie
w połączeniu ze środkami z funduszu sołeckiego planowana
jest realizacja poniższych zadań:

– „Remont drogi dojazdowej do remizy OSP Knieja oraz
placu przy świetlicy wiejskiej w m. Knieja”,
– „Ciąg dalszy remontu świetlicy wraz z wyposażeniem”
w m. Osiecko,
– „Remonty dróg na terenie sołectwa Siedliska”
W przyszłym roku z tej formy dofinansowania swoich zadań
realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego skorzystają
ostatnie trzy sołectwa: Kadłub Wolny, Radawie i Zębowice.

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego

INWESTYCJE FUNDUSZU SOŁECKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE
W RAMACH ,,MIS”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
Nasigminy
Jubilaci
W obecnym roku kolejne sołectwa z terenu naszej
aplikują o udzielenie
w Zębowicach
pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa
Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”

Prognozowane terminy
wodomierzy
na rokw2021
W odczytów
ramach tego
projektu środki
kwocie 5 000,00 zł na każde sołectwo, po podpisaniu
W sTYCZNIU
2021
r. Jubilaci
na terenie
gminy
Zębowice
umowy
z Województwem
Opolskim zostaną przekazane
sołectwom:
Knieja,
Osiecko i obchodzili
Siedliska,
gdzie
w
połączeniu
ze
środkami
z
funduszu
sołeckiego
planowana
jest
realizacja
swoje
jubileusze:
Termin
Miejscowość
poniższych zadań:
8–26 luty 2021
Knieja, Łąka
- „RemontZębowice,
drogi dojazdowej
do remizy OSP Knieja oraz placu przy świetlicy wiejskiej w m.
1–15 marzeca 2021
Knieja”, Kosice, Radawie, Kadłub Wolny,
80 lat: Hildegarda Bonk, Helena Wojczyk
Poczołków,
- „Ciąg dalszy
remontuPrusków,
świetlicySiedliska,
wraz z wyposażeniem” w85
m. Osiecko,
lat: Agnieszka Warzecha, Albina Gaś
- „Remonty
dróg na terenie sołectwa Siedliska”
Osiecko
90 lat: Teresa
Skorupa
roku Knieja,
z tej formy
w ramach
12–30 kwietnia 2021 W przyszłym
Zębowice,
Łąka dofinansowania swoich zadań realizowanych
91
lat:
Elżbieta
Miozga
Funduszu Sołeckiego skorzystają ostatnie trzy sołectwa: Kadłub Wolny, Radawie i Zębowice.
4–14 maja 2021
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny,
92 lata: Hildegarda Bartocha,
Poczołków, Prusków, Siedliska,
Anna Domagalska-Kotarska
Osiecko
14–30 czerwca 2021
Zębowice, Knieja, Łąka
Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede
1–16 lipca 2021
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny,
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa,
Poczołków, Prusków, Siedliska,
wzajemnej miłości i szacunku. Niech Wasze życie będzie wzorem
Osiecko
do naśladowania dla młodszych pokoleń.
16–31 sierpnia 2021
Zębowice, Knieja, Łąka
1–15 września 2021
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny,
***
Poczołków, Prusków, Siedliska,
W styczniu urodziło się 3 dzieci.
Osiecko
11–29 października 2021
Zębowice, Knieja, Łąka
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci
rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym
2–15 listopada 2021
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny,
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich
Poczołków, Prusków, Siedliska,
życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.
Osiecko
Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice
6–31 grudnia 2021
***
Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko
Osoby zmarłe w styczniu:

Józef Baron, Bernard Bonk, Andrzej Duda,
Herbert Klosok, Bernard Polok.

TERMINY DYŻURÓW PSYCHOLOGA
Pragniemy poinformować mieszkańców, że podobnie jak
w latach ubiegłych w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury
i Czytelnictwa odbywają się dyżury psychologa. Z bezpłatnych
porad mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy, zarówno
dorośli, jak i dzieci. Dyżur pełni psycholog Anna Sajdyk.
Poniżej zamieszczamy terminy dyżurów w bieżącym roku.
2 marca;13 kwietnia; 4 maja; 8 czerwca; 6 lipca; 3 sierpnia;
7 września; 5 października; 9 listopada; 7 grudnia.
Dyżury odbywać się będą w godz. 16.00–18.00.
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Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
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