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D

rodzy Mieszkańcy Gminy Zębowice,
W ostatnich wyborach samorządowych podjęliście Państwo decyzję zarówno co do wyboru wójta Gminy,
jak i poszczególnych radnych. W poprzednich kadencjach
większość radnych rozumiała potrzeby należytego funkcjonowania i rozwoju gminy i przyczyniała się do ich realizacji.
Teraz jest jednak gorzej, by nie powiedzieć, że jest wręcz źle.
Niektórzy radni zdają się nie rozumieć, jaka jest ich rola
i odpowiedzialność za funkcjonowanie Gminy i zaspokajanie potrzeb Państwa jako ich wyborców. Przykładem tego
jest tekst zamieszczony na portalu społecznościowym „facebook” dotyczący przyjętej przez Radę Gminy Zębowice
uchwały o wysokości podatków od nieruchomości na rok
2022. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamieścił artykuł,
w którym w sposób nieuzasadniony przeciwstawia się tym
radnym, którzy świadomi wagi głosowania w sprawie tego
tak ważnego źródła dochodów Gminy Zębowice głosowali
za przyjęciem wymienionej uchwały. I trzeba podkreślić,
że byli to nie tylko radni z komitetu wyborczego wójta, ale
także radni nie będący zwolennikami wójta.
Z czego wynika waga tego głosowania? Żeby to zrozumieć
należy zauważyć, że władza centralna określa corocznie
maksymalny pułap wysokości, w jakiej może być ustalony
podatek od nieruchomości. Im bardziej wysokość uchwalonych podatków odbiega od niego, tym bardziej wpływa to na
otrzymywaną przez gminę kwotę z Ministerstwa Finansów
w ramach tzw. wyrównawczej subwencji ogólnej. Dla naszej
Gminy chodzi o istotne środki dla jej funkcjonowania. W sąsiednich gminach nie ma to rozstrzygającego znaczenia, gdyż
w momencie tworzenia terytoriów poszczególnych gmin
gminy sąsiednie objęły obszary o nieporównywalnie lepszych
warunkach rozwoju i uzyskiwania dochodów własnych.
Mimo to staramy się, by wysokość ustalanych podatków
nie powodowała istotnego obciążenia podatników, a o tym
świadczą następujące fakty:
– począwszy od 2002 roku stawki podatkowe za podatek
od mieszkania, za podatek od garaży i innych budynków
w nieruchomości, za podatek od działalności gospodarczej, za
podatek od gruntów pozostałych, opłatę od psa są przyjmowane
z obniżoną wielkością wobec ogłaszanej corocznie przez Ministra Finansów ich wysokości. Co roku ich wysokość odnosi
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się jedynie do niewysokiego wskaźnika inflacji GUS . W roku
2022, gdyby zastosować proponowaną przez Ministra Finansów
wysokość podatków, musiałyby one przynieść zwiększenie
dochodów Gminy o 90 tys. zł. Ale wobec nieskorzystania z tej
możliwości, taką kwotę Gmina straci na subwencji.
– od momentu wprowadzenia opłaty od odpadów zabiegam o to, aby opłata ta była zdecydowanie niższa niż
Gmina musi zapłacić firmie za wywóz i zagospodarowanie
odpadów. W roku 2021 z opłaty za odpady wpłynie 534303,87
zł., a zapłacimy – 635696,13 czyli ponad 101392,26 zł. więcej
niż otrzymujemy;
– w wielu gminach zostały wprowadzone od 1990 roku
opłaty adiacenckie i opłaty za oczyszczanie ścieków. Nikt
nie wpłacał jakiejkolwiek kwoty za otrzymaną oczyszczalnię
(ok. 25 tys. zł) i do tej pory nie był obciążany opłatą stałą za
eksploatację i odsączanie nadmiernego osadu;
– po przetargu na energię elektryczną cena wzrasta do roku
2021 o 87 %. Oświetlenie uliczne, które ciągle jest w różnych
miejscach dobudowywane, opłacane jest z budżetu Gminy,
nie są to małe środki. W roku 2021 wynosi 255 tyś zł. Na rok
2022 musimy zabezpieczyć 480 tyś zł.;
– koszty utrzymania przedszkola i szkoły. Coroczna subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na płace nauczycieli.
Na rok 2022 brakuje ponad 2,1 mln. zł, po odjęciu od potrzeb
dyrektorów jednostek oświatowych subwencji przyznanej
przez Ministra Finansów. Nasze dzieci, które uczęszczają
do przedszkola czy żłobka w innych gminach są również
opłacane z naszego budżetu gminy, mimo że mamy miejsce
i bardzo dobre warunki;
– gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne nie wykonalibyśmy żadnego metra kwadratowego nawierzchni nowej
czy remontowanej drogi. Koszt budowy czy przebudowy 1
km drogi gminnej wynosi ok. 750 tys. zł. Co roku dotujemy
remonty dróg powiatowych, na których stan narzekają wszyscy. Droga z Kniei w kierunku Grodźca kosztowała ponad
4,1 mln zł, z czego z budżetu Gminy wydatkowaliśmy 750 tyś
zł. W roku 2021 przekazaliśmy dotację na drogi powiatowe
w wysokości 70 tyś zł.;
– suma wszystkich wpływów z podatków od osób fizycznych (nie tylko z podatku od nieruchomości) w roku
2021 wyniesie 778 tys. zł. To jest w odniesieniu do wielkości

Kwestię podatków obrazuje tabela:
rodzaj podatku

stawka ogłoszona przez Ministra Finansów

stawka przyjęta przez Radę Gminy

od budynków mieszkalnych
od budynków zw. z pr. dział. gospod.
od pozostałych budynków
od gruntów nieruchomości do 1 ha
od psa

0,89 zł
25,74 zł
8,68 zł
0,54 zł
135 zł

0,85 zł/m2
22,50 zł/m2
8,0 zł/m2
0,45 zł/m2
15 zł

finansowej budżetu, który realizujemy w tym roku 3,89 %.
Pozostałe środki to subwencje, dotacje i podatki od osób
prawnych.
Rok w rok pozyskujemy środki zewnętrzne, bez których
nie moglibyśmy wykonać dla Państwa oczekiwanych od wielu
lat inwestycji. Oprócz realizacji Waszych wniosków musimy
wykonać niezbędne i wynikające z corocznych przeglądów
budowlanych remonty. Kwota wydatku na remont przepustu
lub mostu rozpoczyna się od 500 tys. zł.

W świetle powyższego Państwu – Drogim Mieszkańców
pozostawiam ocenę wymienionego tekstu na „facebooku”.
Osobiście jest mi przykro, że pełniąc blisko 20 lat służbę
na rzecz mojej Małej Ojczyzny jako wójt Gminy Zębowice
spotykam się nie tylko z nieżyczliwością w stosunku do
mojej osoby (czego wyrazem było znaczne obniżenie mojego
wynagrodzenia od 3 już lat), ale że to negatywne nastawienie
do Gminy i jej rozwoju dotyczy też poczynań tych radnych,
którym leży na sercu dobro Gminy.
Wasz wójt

ODPUST W POCZOŁKOWIE
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października br. w kaplicy pw. Matki Boskiej Różańcowej
w Poczołkowie odbyły się uroczystości odpustowe. Mszę
świętą odprawił ojciec Wit OFM z Borek Wielkich w asyście
proboszcza zębowickiej parafii ks. Józefa Zwarycza. Mszę

ubogacały swoim śpiewem Promyki Maryi, a grą orkiestra
z Kadłuba Wolnego. Ważnym punktem odpustu była procesja z monstrancją wokół świątyni w asyście sztandarów
kościelnych.

BUDOWA
PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

D

obiega końca budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków. Prace, w ramach których w tym roku wybudowanych zostanie 76 oczyszczalni, zakończą się do połowy
listopada br. Wartość inwestycji, która w całości finansowana
jest z budżetu Gminy Zębowice zamyka się kwotą w wysokości 1 590 214 zł.
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OBCHODY DNIA EDUKACJI w PSP W ZĘBOWICACH
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października br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach, odbyła się akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uświetnieniem uroczystości były występy uczniów szkoły z klas I-III, którzy pod
kierunkiem pań: Marzeny Dutkiewicz, Gabrieli Langosz
Joanny Kowolik, Zofi Laskowskiej-Qach, Katarzyny Przybyszewskiej i Elżbiety Pyka przygotowali przedstawienie w formie ,,Koncertu Życzeń” prezentując przy tym swoje szerokie
umiejętności aktorsko-wokalne. Święto Edukacji stało się też
okazją do uhonorowania przez dyrektor placówki p. Małgorzatę Stelmach nagrodami nauczycieli i pracowników obsługi
szczególnie zasłużonych w pracę dydaktyczną i codzienną
działalność szkoły. Słowa podziękowania do wszystkich
odpowiadających za proces edukacji i wychowania naszych
dzieci, skierował wójt Waldemar Czaja. Gospodarz Gminy

wręczył również nagrody dyrektorkom szkoły i przedszkola
oraz nauczycielowi PSP panu Dariuszowi Sułek.

FUNDUSZ SOŁECKI 2022
Poniżej w tabeli przedstawiamy zadania jakie będą realizowane w poszczególnych sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2022 r.
Sołectwo
Kadłub Wolny wysokość środków
funduszu sołeckiego: 30 242,29 zł

Nr
zadania

2.

Budowa linii 0,4 kW oświetlenia drogowego
w miejscowości Kadłub Wolny
Doposażenie OSP Kadłub Wolny w umundurowanie
strażackie
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kniei
Serwis klimatyzacji
Dofinansowanie inwestycji pn.: ”Termomodernizacja
świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka”
Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Łąki

1.

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Osiecku

1.
2.

Knieja wysokość środków
funduszu sołeckiego: 19 893,90 zł

1.
2.

Łąka wysokość środków funduszu
sołeckiego: 15 388,78 zł

1.

Osiecko wysokość środków
funduszu sołeckiego: 12 712,47 zł

1.
Poczołków wysokość środków
funduszu sołeckiego: 14 987,33 zł

Prusków wysokość środków
funduszu sołeckiego: 13 827,60 zł

2.
1.
2.
1.

Radawie wysokość środków
funduszu sołeckiego: 44 605,15 zł

Siedliska wysokość środków
funduszu sołeckiego: 13 961,41 zł

2.
3.
1.
2.
1.
2.

Zębowice wysokość środków
funduszu sołeckiego: 44 605,15 zł

3.
4.
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Nazwa zadania

Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców
Poczołkowa
Dofinansowanie inwestycji zaplanowanej przez
Sołectwo Łąka pn. „Termomodernizacja świetlicy
wiejskiej w m. Łąka”
Zagospodarowanie terenu z budową placu zabaw
przy świetlicy wiejskiej w Pruskowie
Imprezy kulturalne w sołectwie Prusków
Organizacja Gminno - Parafialnych Dożynek
w Radawiu wraz z Turniejem Sportowym
z uczestnikami z Gminy Partnerskiej Birkenfeld
Modernizacja i budowa wiat przystankowych wraz z kostką
oraz stojakami na rowery przy ul. Opolskiej w Radawiu (obok
cmentarza) oraz przy ul. Stawowej (Radawka - obecnie
zlokalizowany jest tam znak przystanek autobusowy)
Organizacja zabawy tanecznej BABSKI COMBER
Prace modernizacyjne mostków
Impreza kulturalna „Dożynki sołeckie”
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
i małej architektury na terenie sołectwa
Impreza integracyjna – „Noc Świętojańska” połączona
z rozpoczęciem „Kulturalnych wakacji”
Doposażenie OSP Zębowice w umundurowanie
strażackie, obuwie koszarowe i specjalne oraz sprzęt
i armaturę pożarniczą
Zakup sprzętu sportowego (w tym piłek do piłki
nożnej) dla LZS Zębowice

Kwota przeznaczona na
realizację zadania
25 742,29
4 500,00
18 964,02
929,88
14 388,78
1 000,00
12 712,47
2 000,00
12 987,33
10 000,00
3 827,60
15 000,00

27 000,00
2 605,15
12 800,00
1 161,41
28 000,00
10 000,00
5 000,00
1 605,15
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INWESTYCJE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH ,,MIS”

Z

akończone zostały inwestycje realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego współfinansowane ze środków
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej ,,MIS”. W ramach tej
inicjatywy w roku bieżącym środki w kwocie 5 tyś zł na każde
sołectwo zostały przekazane dla sołectw: Osiecka Siedlisk i
Kniei. W sołectwie Osiecko zrealizowano zadanie ,,Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej. Wartość prac zamknęła
się kwotą 42 861,62 zł. Z kolei w sołectwie Knieja wykonano
zadanie polegające na remoncie drogi dojazdowej do remizy
OSP oraz placu przy świetlicy wiejskiej. Wartość wykonanych
prac wyniosła 28 982,24 zł. Natomiast w sołectwie Siedliska
przeprowadzono remont przepustu na drodze gminnej.
Wartość wykonanych na przepuście prac zamyka się kwotą
29 500 zł. do każdego zadania wójt musiał dołożyć brakujące środki. W przyszłym roku z tej formy dofinansowania
swoich zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
skorzystają sołectwa: Zębowice, Kadłub Wolny i Radawie.
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AKCJA ,,KALENDARZ STRAŻACKI 2022”!

W

drugiej połowie listopada 2021 r. ruszy akcja roznoszenia przez druhów OSP Zębowice kalendarzy na 2022
rok. Druhowie w tych dniach odwiedzać będą mieszkańców
miejscowości Zębowice i Prusków. Przy okazji roznoszenia
kalendarzy będzie możliwość wsparcia jednostki OSP Zębowice wolnymi datkami. Pamiętajmy, że strażacy dbają na co
dzień o nasze bezpieczeństwo i nie szczędźmy im zarówno
życzliwego przyjęcia jak i dobrych słów.
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KOBIETY GOSPODARNE I WYJĄTKOWE

K

OŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RADAWIU-RADAWKA
Pomysł założenia Koła Gospodyń Wiejskich zrodził
się we wrześniu podczas robienia korony żniwnej na dożynki parafialne. Gospodynie z naszej wsi zawsze były zgrane
i działały społecznie, ale poprzez założenie Koła uzyskaliśmy
większe możliwości działania. Koło gospodyń wiejskich może
prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą zgodnie ze statutem. Koło gospodyń wiejskich może
otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań, o którą się
starałyśmy. Z dotacji zorganizowaliśmy wyjazd do kina dla
naszej parafii na film pt. „Fatima” oraz planujemy zakupić

podstawowe środki trwałe potrzebne do funkcjonowania
Koła. Jesteśmy Kołem wielopokoleniowym mamy wiele pomysłów na działanie społeczne na organizację spotkań. Naszym głównym celem jest integracja lokalnej społeczności,
prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, pielęgnowanie
i rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę
lokalną i regionalną. Obecnie do Koła należą 23 osoby, każda
z nas ma inne talenty, które planujemy wykorzystać w działalności Koła. (tekst KGW).

WOJEWÓDZKIE OBCHODY JUBILEUSZU
100-LECIA OSP

2

października br. w Oleśnie odbyły się wojewódzkie obchody jubileuszu 100-lecia powstania OSP. Uroczystość
rozpoczęła się od mszy św. w kościele Bożego Ciała. Dalsze
obchody odbywały się na Rynku w Oleśnie, a główną ich
częścią był uroczysty apel. W obchodach uczestniczyła również delegacja z naszej Gminy na czele z Prezesem Oddziału
Gminnego Związku OSP RP wójtem Waldemarem Czaja,
poczty sztandarowe jednostek OSP Zębowice i Radawie oraz
poczet sztandarowy i proporzec z OSP Kadłub Wolny. Podczas
apelu zostały wręczone wyróżnienia. W gronie wyróżnionych
weteranów pożarnictwa znaleźli się również nasi druhowie:
śp. Manfred Seidel z OSP Zębowice, Teofil Szczygieł z OSP
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Kadłub Wolny i Piotr Okwieka z OSP Radawie. Medalem
im. Johannesa Hellmana odznaczony został druh Rudolf
Lysy z OSP Radawie. Natomiast OSP Kadłub Wolny jako
jedna z najstarszych jednostek OSP została uhonorowana
przez Marszalka Województwa Opolskiego Listem Gratulacyjnym i sprzętem pożarniczym. Podczas obchodów wręczono również wyróżnienia w organizowanym przez Nową
Trybunę Opolską konkursie Młody Strażak Roku (dzieci i
młodzież do lat 18). Wśród laureatów znalazła się również
druhna Karolina Miozga z OSP Kadłub Wolny, która zajęła
III miejsce. Gratulujemy Serdecznie.

5

ZJAZD ODDZIALU GMINNEGO ZOSP RP
w ZĘBOWICACH

1

6 października br. w GOIKiCz odbył się Zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Zębowicach. W zjeździe oprócz
delegatów i przedstawicieli wybranych z poszczególnych
jednostek OSP z naszej Gminy uczestniczył również Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie druh
Stanisław Belka oraz sekretarz Zarządu st. kpt. rez. Wojciech
Wiecha. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie reprezentował mł. bryg. Mariusz Koziński.
Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Zębowicach wójt Waldemar Czaja.
W naszej gminie jest 248 członków OSP , w tym 19 kobiet.
W bezpośrednich akcjach ratowniczo-gaśniczych może brać
udział 121 członków, w tym 2 kobiety. Ważnym elementem
codziennej działalności było podnoszenie kwalifikacji przez
druhów. W ramach prowadzonych szkoleń przeszkolono 71
druhów w zakresie ratownictwa medycznego, 34 w udzielaniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy, 19 w współpracy z LPR
oraz jednego druha z ratownictwa wysokościowego. Jednostki
OSP uczestniczyły w corocznych ćwiczeniach Komendanta
Gminnego oraz w ćwiczeniach jednostek KSRG. Podnoszeniu
sprawności oraz poziomu wyszkolenia służyły również Gmin-
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ne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W latach 2016-2020 nasze
jednostki uczestniczyły 368 akcjach ratowniczo-gaśniczych,
w tym OSP Zębowice-161, OSP Radawie-118, OSP Kadłub
Wolny-80 i OSP Knieja-9. Za wzorową służbę i zaangażowanie
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych odznakami i medalami
wyróżniono w okresie sprawozdawczym 89 druhów. W latach
2016-2020 na działalność jednostek OSP, zakupy sprzętu
remonty remiz wydatkowano 1 334 513,63 zł. Stałe wydatki
poniesione przez Gminę na utrzymanie gotowości bojowej
jednostek OSP wyniosły 532 819,86 zł, a na ważniejsze zakupy
remonty i inwestycje w poszczególnych OSP przeznaczono
801 693,77 zł. W ramach tych środków wykonano m.in.
remonty bram garażowych w poszczególnych jednostkach
OSP, remont wieży w OSP Radawie, remont remizy w OSP
Knieja, remont posadzki w OSP Kadłub Wolny, remont posadzki i zaplecza technicznego w OSP Zębowice, ulepszono
łączność w każdej jednostce oraz zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Scania dla OSP Zębowice. Poszczególne
jednostki pozyskiwały również środki na zakup sprzętu
i umundurowania z KSRG, Ministerstwa Sprawiedliwości,
MSWiA, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. W trakcie obrad wójt Wal-
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demar Czaja wręczył prezesom poszczególnych jednostek
OSP oraz byłemu prezesowi OSP Knieja druhowi Joachimowi
Weber okolicznościowe podziękowania. Słowa uznania dla
dotychczasowej działalności zarówno druhów strażaków
jaki prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP złożyli w swoich
wystąpieniach Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Oleśnie druh Stanisław Belka oraz mł. bryg. Mariusz
Koziński z PSP w Oleśnie. Szczególnie wymowne były słowa
wypowiedziane przez przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie mł. bryg. Mariusza Kozińskiego, który
podkreślał w swoim wystąpieniu, że zmiany jakie miały
miejsce w ostatnich kilkunastu latach, kiedy gminą kieruję
wójt Waldemar Czaja są zmianami epokowymi jeśli chodzi
o kwestie związane z unowocześnianiem specjalistycznego
sprzętu i wyposażenia, zakupem wozów bojowych, remontami strażnic oraz unowocześnianiem sprzętu łączności.

Ważnym elementem zjazdu był wybór Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Zębowicach. Prezesem został ponownie wybrany wójt Waldemar Czaja a wiceprezesami
wybrani zostali druhowie Hubert Buczek i Sebastian Sikora.
Na Komendanta Gminnego wybrano druha Mariusza Janika.
Sekretarzem została wybrana Monika Nowak a skarbnikiem
Ewelina Kotysz. W skład zarządu wybrano również druhów
Artura Czaja, Kamila Bursy, Konrada Jendrzej, Kamila Kciuk,
Damiana Ledwig, Rafala Magnes i Daniela Piegza. Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie wybrani ostali
druhowie Waldemar Czaja i Mariusz Janik. Na delegatów na
zjazd powiatowy wybrano druhów: Rafała Magnes, Kamila
Bursy i Kamila Kciuk. Podczas obrad wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Daria Rajnoga,
sekretarz Wojciech Lipczak, członek Krzysztof Pipa.

SESJA RADY GMINY
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października br. odbyła się w GOIKiCz. XXIV
w ósmej kadencji Sesja Rady Gminy. Zanim radni
podjęli uchwały wysłuchali wystąpienia Dyrektora ZGKiW
w Zębowicach Huberta Buczek, który omówił sprawy związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Poruszył
również kwestie związane z wnoszeniem comiesięcznych
opłat za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych
oczyszczalni ścieków. Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/119/2021
Rady Gminy Zębowice, comiesięczna opłata za usługę utrzymania i oczyszczania zbiornika przydomowej oczyszczalni
ścieków z osadu wynosi 32,50 zł netto + podatek Vat. Opłatę
na podstawie podpisanej umowy powinni wnosić wszyscy
użytkownicy POŚ. Mieszkańcy, którzy nie podpiszą umowy muszą wykonać tę usługę na własny koszt. Pracownicy
UG będą kontrolować czy w tym przypadku osad został
wywieziony do instalacji mającej uprawnienia do jego odbioru. Użytkownik oczyszczalni będzie musiał przedstawić
fakturę potwierdzającą wykonanie takiej usługi. W dalszej
części obrad radni podjęli uchwały w sprawie: określenia
wysokości składek podatku od nieruchomości, udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej
w Poczołkowie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNMP
w Zębowicach, pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Osiecko dotyczącego przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego w 2022 roku, rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radawie dotyczącego przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego w 2022 roku, zmiany uchwały
Nr XV.102.2021 rady Gminy Zębowice z dnia 29 września
2020 roku dotyczącej uściślenia § 5 o pobieraniu opłat za
użytkowanie lokali, zmiany budżetu Gminy Zębowice na
2021 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/2021 Rady Gminy Zębowice
z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, zniesienia pomnika przyrody, uchylenia
uchwały Nr XXI/144/2021 z dnia 6 lipca 2021 r., dotyczącej
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą DobroLISTOPAD 8 2 / 2021

dzień w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji
dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie
Gminy Dobrodzień, do których uczęszczają dzieci z terenu
Gminy Zębowice, wysokości i zasad ustalenia i rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce
na terenie Gminy Zębowice, do których uczęszczają dzieci
z trenu Gminy Zębowice, ustalenia wysokości opłat za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
znajdującymi się na terenie Gminy Zębowice, przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice, na lata 2021-2026 oraz przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice na lata 2021-2026.
Większość uchwał została przyjęta jednogłośnie. Najwięcej
kontrowersji i dyskusji wzbudziło przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Jedenastu radnych, którzy głosowali za przyjęciem uchwały
przekonały argumenty przytaczane przez wójta, który powiedział, że podwyżka jest symboliczna i wynika z obecnej
inflacji. Przyjęte stawki są niższe i spowodują, że do budżetu
Gminy nie wpłynie około 90 tyś zł., o tyle również będzie
niższa subwencja przydzielana przez Ministra Finansów.
Podczas obrad radni zapoznali się również z informacją
o działalności Wójt Gminy w okresie międzysesyjnym oraz
informacją Przewodniczącego Rady Gminy.
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POŚWIĘCENIE ŻŁOBKA
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października br. proboszcz zębowickiej parafii ks.
Józef Zwarycz dokonał poświęcenia niepublicznego
żłobka w Kadłubie Wolnym. Do placówki uczęszcza na razie
troje dzieci. Docelowo w żłobku może przebywać około 20
maluchów. Mamy nadzieję że ostatnia decyzja Rady Gminy,
która przegłosowała dotację w wysokości 500 zł na każde
dziecko z naszej Gminy które będzie uczęszczało do żłobka
przyczyni się do zwiększenia frekwencji i umożliwi podjęcie
aktywności zawodowej przede wszystkim mamą dzieci.

Nasi Jubilaci
W PAŹDZIERNIKU 2021 r. Jubilaci
obchodzili swoje jubileusze:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZĘBOWICACH

Świąteczne Wsparcie i Ty
możesz zostać Św. Mikołajem
edycja V
Zbiórka odbędzie sie w dniach
od 02.11 do 30.11. 2021 r.
w sklepie Delikatesy Centrum oraz
w sklepie Lewiatan
w godzinach otwarcia sklepów

85 lat: Rudolf Platner, Jadwiga Pokora,
Kazimiera Magiera
91 lata: Mathilde Jendrusch, Otylia Hermańska
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Katarzyna i Piotr Styczeń, Izabela i Norbert Miozga,
Danuta i Henryk Pryszcz, Teresa i Roman Panicz,
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:
Hildegarda i Paweł Nitschka,
Krystyna i Michał Regieta,
Jubileusz60
55-lecia pożycia małżeńskiego:
Hildegard I Paweł Warzecha
Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa,
wzajemnej miłości i szacunku. Niech Wasze życie będzie wzorem
do naśladowania dla młodszych pokoleń.
***

W PAŹDZIERNIKU nie zarejestrowano urodzeń.

Podczas 5 edycji zbiórki dla
Podopiecznych Domu Dziecka z
Sowczyc,
będziemy zbierać m.in. : chemię
gospodarczą oraz
środki higieny osobistej, jak i
słodycze oraz ozdoby świąteczne
( bombki, łańcuchy choinkowe itp.)
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDE OKAZANE WSPARCIE ZBIÓRKI
DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA W SOWCZYCACH
ZARZĄD I DRUHOWIE OSP W ZĘBOWICACH

8

***

Osoby zmarłe we październiku:
Gilbert Kotyś, Joachim Lypp, Manfred Seidel
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.
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl

Nakład: 1000

Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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