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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszyst-
kim mieszkańcom , aby Święta Wielkanocne przyniosły radość 
i wzajemną życzliwość. Niech ten świąteczny czas upłynie 
w spokojnej rodzinnej atmosferze i będzie dla Was chwilą 
refleksji i zatrzymania w codziennych obowiązkach. Niech 
zmartwychwstały Jezus napełni serca miłością i pokojem, da 
siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością i nadzieją 
patrzeć w przyszłość.

Wójt Waldemar Czaja
z pracownikami Urzędu Gminy Zębowice

Z okazji Świąt Wielkanocnych, przypadających w tym 
trudnym czasie, życzymy Mieszkańcom i Gościom wszelkiej 
pomyślności, wzajemnej życzliwości, a przede wszystkim 
dużo zdrowia i spokoju. 

Niech ten świąteczny, wyjątkowy czas sprawi, że w na-
szych sercach zagości radość, a Zmartwychwstanie Pańskie 
napełni nas wiarą, że przezwyciężymy nawet największe 
trudności.

Przewodniczący 
i radni Rady Gminy Zębowice
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Kilka słów prawdy
S tało się prawdziwą pasją niektórych osób tego rodzaju 

przedstawianie wójta Gminy Zębowice, które za wszelką 
cenę, także za cenę prawdy, ma mnie postawić w nieko-
rzystnym świetle. W ten szereg wpisuje się nie pierwsza już 
publikacja autora piszącego w pewnej gazecie, która zawiera 
m.in. wypowiedź przewodniczącego Rady Gminy Zębowice, 
jakoby było nieprawdą, że doszło głosami 10 radnych Klubu 
Mniejszości Niemieckiej do obniżenia przez Radę w grudniu 
2018 r. mojego wynagrodzenia. Fakt bowiem obcięcia na 
początku tej kadencji moich poborów o niebagatelną kwotę 
przekraczającą 3000 zł., wymieniony bagatelizuje, nie trak-
tując tego jako „obniżenia”, lecz nazywa „ustaleniem” wyna-
grodzenia. Pominięty zostaje przy tym fakt, że obniżono mi 
wynagrodzenie z kwoty, którą ustalono wiele lat wcześniej, 
i która nie była zmieniana mimo procesów inflacyjnych. Moje 
wnioski o przywrócenie wynagrodzenia były odrzucane, 
czego nie zmienia fakt późniejszej symbolicznej korekty tego 
wynagrodzenia w kwocie nie przybliżającej się do kwoty 
otrzymywanej uprzednio przez lata mojej pracy. Również 
po ostatniej zmianie przepisów w zakresie wynagrodzeń 
wójtów Rada ustaliła mi – jako jedynemu wójtowi z regionu 
– wynagrodzenie w minimalnej wysokości przewidzianej 
tymi przepisami.

Decyzja Rady z 2018 r. dotycząca wynagrodzenia została 
podjęta w kompletnym oderwaniu od obowiązujących w tym 
zakresie reguł, a więc bez zapytania wójta o zdanie, bez 
uwzględnienia wieloletniej pracy dla Gminy, (której ocenę 
pozostawiam Państwu, a która przecież została uwzględniona 
przy moim ponownym wyborze przez Mieszkańców mimo 
kampanii pomówień i nienawiści skierowanej przeciwko mnie 
przez przeciwników), bez wzięcia pod uwagę posiadanych 

przeze mnie kwalifikacji. Z wypowiedzi przeciwnych mi 
radnych odnieść można było wrażenie, że to zemsta za to, 
że Mieszkańcy nie wybrali na wójta kandydata Mniejszości. 
Wskazywano przy tym, że muszę się wykazać jakimiś osią-
gnięciami dla naszej Gminy, mimo że od 2002 r. starałem 
się usilnie i jak mówi mi to wielu, skutecznie poprawiać wi-
zerunek Gminy. A więc potraktowano mnie jako nieznaną 
w Gminie osobę !

Każdy pracownik w sytuacji tak radykalnego obniżenia 
wynagrodzenia bez uzasadnionych powodów podejmie dzia-
łania w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Ochrona 
wynagrodzenia pracownika przewidziana jest przepisami 
prawa pracy, które zawierają zakaz jakiejkolwiek dyskrymi-
nacji pracownika. W przypadku politycznej dyskryminacji 
wójta, tak jak ma to miejsce w moim przypadku, chodzi 
jeszcze o coś więcej. Niedopuszczalne jest bowiem traktowa-
nie jako przeciwnika organu wykonawczego gminy (wójta, 
burmistrza czy prezydenta) przez organ stanowiący, jakim 
jest rada gminy, bo na tym traci cały samorząd. Z tych to 
powodów np. prof. Truskolaski-prezydent Białegostoku- wy-
stąpił do sądu z powództwem o przywrócenie obniżonego 
wynagrodzenia, a Rada Białegostoku po wcześniejszym 
uporze przyznała mu rację. Idąc jego śladem oraz śladem 
kilku innych samorządowców doszedłem do wniosku, że 
bez względu na wynik sporu najważniejsze jest zasygnali-
zowanie niedopuszczalności dyskryminacji jakiegokolwiek 
pracownika, także wójta i że każdy dyskryminowany powi-
nien przez procesową ochronę swoich praw wskazać, że taka 
dyskryminacja prowadzi donikąd.

Waldemar Czaja
Wójt Gminy Zębowice

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE OLESKIM

System nieodpłatnej pomocy prawnej działa w całej Polsce od 
2016 roku i obejmuje nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Ta forma 
wsparcia przysługuje każdej osobie, która oświadczy, że nie stać 
jej na tradycyjną, odpłatną poradę, w tym także przedsiębior-
cy, który w ubiegłym roku nie zatrudniał pracowników (jako 
pomoc de minimis). Na terenie powiatu oleskiego funkcjonują 
dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden 
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji usytuowane 
są w budynku Domu Harcerza w Oleśnie, ul. Krasickiego 22, 
46-300 Olesno oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki. Punkt 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji zloka-
lizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 24, 
46-380 Dobrodzień.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego należy uprzednio umówić się 
na wizytę. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 782 
356 235 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomoc-
prawna@powiatoleski.pl

Szczegółowe informacje oraz harmonogram dyżurów w punk-
tach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej powiatu oleskiego w zakładce NIEODPŁATNA PO-
MOC PRAWNA. W zakładce EDUKACJA PRAWNA znajdują 
się przydatne artykuły i poradniki.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla 
mieszkańców powiatu oleskiego udostępniona jest na stronie 
http://bip.powiatoleski.pl lub stronach internetowych gmin 
powiatu oleskiego.

Starosta Oleski 
Roland Fabianek

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że 30 kwietnia upływa termin zapłaty II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wynosi 
20 zł od osoby, która zdeklarowała pełną segregację z kompostowaniem bioodpadów na nieruchomości.
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PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ  
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

W  poniedziałek 21 marca wszystkie przedszkolaki świę-
towały pierwszy dzień wiosny. Uroczystość powitania 

wiosny rozpoczęła się od zajęć przeprowadzonych przez 
wychowawców w każdej z grup. Podczas uroczystości dzieci 
miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzą-
cej porze roku, rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania 
dotyczące wiosny. Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwa-
ną częścią dnia było wyjście na spacer, podczas którego dzieci 
mogły pożegnać zimę i powitać wiosnę. Na przedszkolnym 
placu zabaw wszystkie grupy włożyły przygotowane przez 
siebie Marzanny do wielkiego pudła, by następnie „wysłać je 
do innego kraju.”  Następnie wszyscy radośnie maszerowali 
w wiosennym korowodzie, na czele którego widniał kolorowy 
gaik symbolizujący nową porę roku. Podczas pochodu na 
leśnej polanie dzieci spotkały Panią Wiosnę, którą powitały 
i zaprosiły do przedszkola. W ten sposób przedszkolaki 
chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. 
Dzieci w tym dniu poznały tradycje i zwyczaje związane 
z powitaniem wiosny.

SUKCESY PRZEDSZKOLA W ZĘBOWICACH
Publiczne Przedszkole w Zębowicach realizowało w latach 

2020-2022 projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program 
wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli 
poza Aglomeracją Opolską”. W ramach projektu dzieci otrzy-
mały do domu licencje i pakiety do nauki języka angielskiego. 
Realizacja projektu przyniosła dla przedszkola wiele korzyści:

1. dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkol-
nej w formie projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje 
kluczowe oraz w ramach zajęć porozumiewania się w języku 
angielskim, do których wykorzystywana jest platforma edu-
kacyjna z oprogramowaniem do powszechnej dwujęzyczności;

2. wyjazd do Zaczarowanego Świata w Opolu
3. doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt multimedialny
4. studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzących 

dwujęzyczność w języku angielskim,  przygotowujące do 
pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym 
i rozwojowymi w tym dzieckiem niepełnosprawnym w za-
kresie stwierdzonych deficytów  z pedagogiki specjalnej.

Przedszkole otrzymało pomoc w formie licencji, pomocy 
dydaktycznych, mebli, sprzętu multimedialnego i dofinan-

sowania do studiów podyplomowych w kwocie prawie 90 tyś 
zł. Przedszkole zakończyło realizację projektu „ Dwujęzyczna 
Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności” 
w lutym 2022 roku. Za wzorową realizację projektu oraz 
przekazanie kompletnej dokumentacji, otrzymało licencje do 
nauki języka angielskiego dla wszystkich dzieci i nauczycieli 
na rok szk. 2022/2023. Kolejny sukces naszego przedszkola 
wiąże się z programem wsparcia czytelnictwa. Przedszkole 
zostało jedną z placówek zakwalifikowanych do udzielenia 
wsparcia finansowego w 2022 roku w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.” Wniosek napisany przez 
dyrektora przedszkola zyskał 95 punktów na 100 możliwych. 
Kwota dofinansowania 3000,00 zł zostanie przeznaczona na 
zakup książek oraz promocję czytelnictwa w przedszkolu. 
Każdy sukces przedszkola jest sukcesem wielu osób, które pra-
cują nad tym, by nasza placówka była przyjazna, bezpieczna 
i niosła wsparcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 
Dyrektor przedszkola Pani Joanna Janczyk podkreśla, że nie 
byłoby to możliwe bez współpracy z wójtem oraz z rodzicami. 
Za owocną współpracę oraz pomoc w różnym zakresie składa 
serdeczne podziękowania.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 
21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na 
terenie Województwa Opolskiego w 2022 roku, która rozpocznie 
się w województwie opolskim od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 
roku  a na terenie powiatu  oleskiego przeprowadzona zostanie 
w okresie od 4 kwietnia do 26 kwietnia 2022 r. w godzinach od 
8:00 do godz. 11:00 i odbywać się będzie w Miejskim Domu 

Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31, podczas 
której ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej.

Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Zębowice:
– 21.04.2022r. – termin podstawowy
– 26.04.2022 r. – dzień rezerwowy
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! ! DARMOWY DOJAZD DO SZKOŁY ! !! ! DARMOWY DOJAZD DO SZKOŁY ! !

ŚWIĄTECZNE KARTKI
S erdeczne dziękujemy pracownikom Publicznego Przed-

szkola w Zębowicach za wykonanie przepięknych kartek 
świątecznych. Kartki wraz z Wielkanocnymi życzeniami 
przesłaliśmy do samorządowców i szefów instytucji na bieżąco 
współpracujących z naszą gminą.

WSPÓLNIE DBAMY O CZYSTE POWIETRZE
15 marca br. w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach 

odbyły się zajęcia w ramach POP life „Wdrażanie systemu 
zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 
opolskiego” LIFE19 GIE/PL /000398 – LIFE_AQP_Opol-
skie_2019.Pl finansowane ze środków UE w ramach Programu 
LIFE i współfinasowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzone przez Panią 
Małgorzatę Sawczuk-Wróbel- gminnego koordynatora pro-
gramu Life. Zajęcia odbyły się w każdej grupie. Tematyka 
zajęć poruszała następujące problemy:

• Co to jest powietrze?
• Co znajduje się w powietrzu?
• Jak możemy dbać o powietrze?
Celem zajęć było propagowanie wśród dzieci przedszkol-

nych postawy dbania o środowisko i stan powietrza w naszej 
gminie, a przede wszystkim:

• rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowie-
dzialności za stan powietrza;

• kształtowanie postawy proekologicznej;
• uwrażliwienie na zagrożenia i konieczność ochrony 

przyrody;
• zrozumienie czym jest powietrze, poznanie jego właści-

wości i znaczenia, tego jak mieszkańcy Ziemi przyczyniają 
się do zanieczyszczenia atmosfery (poznanie przyczyn i spo-
sobów przeciwdziałania) oraz wyjaśnienie dlaczego czyste 
powietrze jest ważne dla zdrowia i jak o nie dbać;

• zapoznanie ze sposobami badania jakości powietrza oraz 
wyjaśnienie czym jest smog;

• uświadomienie roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia 
dla życia człowieka.

Na zakończenie zajęć pani koordynator wspólnie z dziećmi 
zmierzyła stan powietrza w przedszkolu specjalnym osobi-
stym pyłomierzem. W podziękowaniu za aktywny udział 
w zajęciach przedszkolaki otrzymały słodką niespodziankę, 
pyszne desery owocowe.
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POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY
W  związku z wojną w Ukrainie do naszego kraju w krót-

kim czasie przybyło ponad dwa miliony uchodźców, 
tym samym niespełna setka do gminy Zębowice. Serdeczne 
podziękowania kieruję do mieszkańców Gminy za okazaną 
pomoc i przekazane dary dla uchodźców z Ukrainy, a także 
za przyjęcie ich pod swój dach. 

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy 
uciekli przed wojną

W środę 16 marca, ruszył proces nadawania numeru PE-
SEL obywatelom Ukrainy, w specjalnym trybie, którzy po 
24 lutego uciekli z terenów Ukrainy i mieszkają w Polsce. 
Procedura przyznania numeru PESEL rozpoczyna się na 
wniosek, składany przez zainteresowanego w dowolnym 
urzędzie gminy. Wniosek zawiera katalog podstawowych 
danych. Do wniosku należy dołączyć fotografię. Pobierane 
są także odciski palców.

Numer PESEL jest nadawany po ustaleniu tożsamości 
wnioskującego. Następuje ono na podstawie np. prawa jazdy, 
paszportu, dowodu osobistego lub Karty Polaka, w przypadku 
dzieci możliwe jest okazanie aktu urodzenia. W szczegól-
nych przypadkach dopuszcza się nadanie numeru PESEL 
na podstawie oświadczenia złożonego urzędnikowi. Wraz 
z nadaniem numeru PESEL Ukraińcy będą mogli uzyskać 
także profil zaufany. Ułatwi on ubieganie się o poszczególne 
świadczenia.

Osoby, którym już został nadany numer PESEL (bez fo-
tografii i pobierania odcisków palców), aby mogły korzystać 

z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomo-
cy obywatelom Ukrainy będą musiały zgłosić się ponownie 
do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii 
i pobrania odcisków palców.

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru 
PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie mogą załatwić 
sprawę osobiście w Urzędzie Gminy w Zębowicach – pok. 20 
i 21 (I piętro – Referat Spraw Obywatelskich), tel. 774216076 
wew. 26 lub 27

Z DZIAŁALNOŚCI KGW RADAWKA W RADAWIU
13 marca br. Koło Gospodyń Wiejskich wspólnie z Ko-

łem Mniejszości Niemieckiej zorganizowało  spo-
tkanie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie rozpoczęło się od 
złożenia życzeń i wręczenia wszystkim paniom symbolicznego 
kwiatka. Dla uczestników spotkania przygotowano kawę 
i pyszne domowe wypieki oraz posiłek na gorąco. Nie obyło 
się również od wzniesienia tradycyjnego toastu za zdrowie 
Pań. Spotkaniu, któremu towarzyszyła miła atmosfera i dobry 
humor było też okazją do promocji filii biblioteki w Radawiu 
poprzez przedstawienie uczestnikom wybranych książek 
dla kobiet.

DANKE - PODZIĘKOWANIE

„Ich sage Danke an alle Freunde und Bekannte aus Kadłub 
Wolny zum Heimgang von Rolf Burger aus Rüsselsheim – Danke 
Gisela Burger”

Dziękuję wszystkim - Przyjaciele i znajomi z Kadłuba Wol-
nego i informuję o odejściu Rolfa Burgera z Rüsselsheim Dzięki 
– Gisela Burger

To podziękowanie skierowała żona zmarłego śp. Rolfa Burger, 
który przez dziesiątki lat przywoził do Kadłuba Wolnego dzie-
ciom przedszkolnym i szkolnym potrzebne zabawki, urządzenia 
i słodycze.

Wdzięczność oraz pamięć należy się wszystkim a szczególnie 
takim osobom, które tyle zrobiły dla naszej małej ojczyzny. Poprzez 

Informator w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Kadłuba 
Wolnego i moim dziękuję Pani 
Giseli Burger za wszystko co 
jej mąż zrobił za życia. Proszę 
przyjąć szczere wyrazy współ-
czucia oraz moje zapewnienie, 
że nigdy nie zapomnimy tych 
pięknych chwil.

Waldemar Czaja
Wójt Gminy Zębowice
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SESJA RADY GMINY
29 marca br.  w GOIKiCz odbyła się XXIX  w ósmej ka-

dencji Sesja Rady Gminy. Podczas obrad radni podjęli 
uchwały w sprawie, wyznaczenia miejsca do prowadzenia 
handlu, regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, 
opłaty targowej, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy gruntu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników OSP z terenu Gminy Zębowice uczestniczących 
w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu, wyrażenia z gody na zbycie nieruchomości, zmia-
ny Regulaminu utrzymania czystości  i porządku  na terenie 
Gminy Zębowice, zwolnienia  zakładu  budżetowego - ZGKiW 
w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obro-
towych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich 
na cele statutowe, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Zębowice w 2022 roku, uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zębowice 
na lata 2022-2025, zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2022 
rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Radni nie 
podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Zębowice. Przegłosowując uchwałę dotyczącą wyznaczenia 
miejsca handlu, ustalono, że miejscem do prowadzenia handlu 
będzie parking usytuowany naprzeciwko starego Ośrodka 
Zdrowia. Z kolei przyjęta uchwała w sprawie ekwiwalentu 
dla strażaków ratowników OSP podnosi stawkę ekwiwalentu 
pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym i akcji ratowniczej z 14 do 20 zł, a za każdą roz-
poczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu z 1 zł. do 
8 zł. W nawiązaniu do uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie 

kolejnej umowy dzier-
żawy, Rada uznała za 
zasadne przygotowa-
nie projektu nowej 
uchwały podnoszącej 
stawki za dzierżawę. 
Obowiązujące stawki 
za dzierżawę gruntu 
pozostają na niezmie-
nionym poziomie od 
2008 roku. Radni podejmując uchwałę na zbycie nierucho-
mości wyrazili zgodę na sprzedaż budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Kadłubie Wolnym obecnemu dzierżawcy. 
Z deklaracji składanych przez dzierżawcę wynika, że zakup 
przez niego budynku pozwoli mu na zaciągnięcie kredytu 
i prowadzenie prac remontowo budowlanych przekształcają-
cych obiekt na Dom Spokojnej Starości. Podczas obrad radni 
podnosili również kwestie związane z dziurami na drogach 
powiatowych przebiegających przez naszą Gminę oraz do-
kończeniem remontu drogi dojazdowej do użytków rolnych 
w Kopalinie. Radni zapoznali się też z informacją z działalności 
Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, informacją Prze-
wodniczącego Rady Gminy oraz pismem jakie do RG skiero-
wał Przewodniczący ZG DFK w Zębowicach. Pismo dotyczy 
przewiezienia i zabezpieczenia zbiorów na czas planowanego 
remontu pomieszczeń GOIKiCz. Nawiązując do stanu dróg 
powiatowych usytuowanych w naszej gminie nasuwa się oczy-
wista konkluzja, że pole do popisu w celu poprawy ich stanu 
mają nasi radni powiatowi, którzy poprzez swoje wystąpienia 
czy interpelacje na Sesji Rady Powiatu powinni lobbować za 
przeprowadzeniem gruntownego remontu tych dróg. Brak 
m.in takich działań powoduje, że aktywność ze strony PZD 
w Oleśnie ogranicza się głównie do doraźnego łatania dziur. 

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.
Kadłub Wolny

Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Budowa linii 0,4 kW oświetlenia drogowego w m. Kadłub Wolny 10 000,00 9 995,46 4,54
2. Zakup ławek i stołów rekreacyjnych 3 080,00 3 080,00 0,00
3. Utwardzenie dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa Kadłub Wolny 14 059,80 14 059,80 0,00
4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Kadłub Wolny 1120,00 1120,00 0,00
  28259,80 28255,26 4,54

Knieja
Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Remont drogi dojazdowej do remizy OSP Knieja oraz placu przy świetlicy 

wiejskiej w m. Knieja
17 882,24 17 882,24 0,00

2. Serwis klimatyzacji 929,88 929,88 0,00
  18 812,12 18 812,12 0,00

Łąka
Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Prace remontowe budynku Sali wiejskiej 14 150,71 984,00 13166,71
  14 150,71 984,00 13166,71

Osiecko
Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Remont świetlicy wiejskiej w Osiecku 11 861,62 11 861,62 0,00
  11 861,62 11 861,62 0,00

Poczołków
Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa Poczołków 3 749,04 3 749,04 0,00
2. Dokończenie oznakowania dojazdów do posesji na terenie sołectwa Poczołków 3 002,31 3 002,31 0,00
3. Zakup ławek 2 300,00 2 240,00 60,00
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W MARCU 2022 r. JUbilACi obChodzili 
sWoJe JUbileUsze: 

80 lat: Hildegard Warzecha, Jerzy Jonczyk
85 lat: Ryszard Kasperkiewicz

95 lat: Walburga Gola
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  

Małgorzata i Marcin Główka
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 MARCU urodziło się 3 dzieci
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci rozwi-
jały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem, 
jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich życiu dorosłym 
otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *

Osoby zmarłe w MARCU:  
Jerzy Janczyk, Otylia Lyssy, Józef Stich,  

Józef Warzecha, Norbert Wróbel, Ginter Pipa.  
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębo-
kiego 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

NAsi JUbilACi

4. Montaż zakupionych tablic informacyjnych. 1 500,00 1 280,00 220,00
5. Dofinansowanie zadania zaplanowanego do realizacji przez Gminę Zębowice umowa nr 

30/2021 pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Zębowice 
polegający na sfrezowaniu starej nawierzchni i ułożeniu nowej z asfaltobetonu gr. 5cm”

3 391,26 3391,26 0,00

  13 942,61 13 662,61 280,00
Prusków

Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruskowie oraz terenu wokół świetlicy 13 026,98 11 497,01 1529,97
  13 026,98 11 497,01 1529,97

Radawie
Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Zakup profesjonalnych bramek do piłki nożnej na boisko Gminne w Radawiu 9 000,00 8 999,91 0,09
2. Organizacja obozu strażackiego dla MDP w Turawie 3500,00 3276,00 224,00
3.  Dokończenie oznakowania ulic w sołectwie Radawie 3000,00 1703,55 1296,45
4. Wykonanie ogrodzenia  wokół Sali wiejskiej 15000,00 13750,00 1250,00
5. Doposażenie Sali wiejskiej w Radawiu 1500,00 1493,29 6,71
6. Malowanie wejścia do pomieszczeń biurowych znajdujących się na piętrze Sali wiejskiej 2119,73 2100,00 19,73
7. Remont wieży strażackiej w budynku OSP Radawie 7500,00 3598,00 3902,00
  41 619,73 34 920,75 6698,98

Siedliska
Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Remont drogi na terenie sołectwa Siedliska 11 000,00 11 000,00 0,00
2. Imprezy kulturalne w sołectwie Siedliska 1818,88 0,00 1818,88
  12 818,88 11 000,00 1818,88

Zębowice
Lp. Nazwa zadania Planowana kwota  Wydano Pozostało
1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i obiektów małej 

architektury na terenie sołectwa 
38 000,00 32 876,85 5 123,15

2. Doposażenie OSP Zębowice w umundurowanie strażackie, obuwie oraz 
sprzęt i akcesoria pożarnicze 

3 619,73 3 619,73 0,00

  41 619,73 36 496,58 5 123,15

Do zadań współfinansowanych w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej (5 000,00 zł) w 2021 roku, oprócz środków 
z funduszu sołeckiego wkład miały również środki z budżetu 
gminy Zębowice. Zadanie „Remont drogi dojazdowej do 
remizy OSP Knieja oraz placu przy świetlicy wiejskiej w m. 
Knieja” dofinansowano w kwocie 6 034,10 zł, całkowity koszt 
realizacji zadania to 28 916,34 zł. „Remont świetlicy wiejskiej 
w Osiecku” dofinansowano w kwocie 25 134,33 zł, całkowity 
koszt realizacji zadania to 41 995,95 zł. „Remont drogi na te-
renie sołectwa Siedliska” dofinansowano z budżetu gminy na 
kwotę 13 251,28 zł, a ostateczny koszt zadania to 29 251,28 zł.

Nadzór nad prawidłową realizacją funduszu sołeckiego 
należy do obowiązków organu wykonawczego gminy, jako 
wykonującego budżet, w ramach którego są finansowane 
przedsięwzięcia zgłoszone przez Sołectwa. Natomiast główną 
ideą ustawodawcy, który ustawą wprowadził wyodrębnienie 
środków finansowych na fundusz sołecki było i jest zaktywi-
zowanie i zaangażowania mieszkańców sołectw w realizacji 
zgłoszonych zadań. To mieszkańcy mają w ramach otrzyma-
nych środków zrealizować najpilniejsze potrzeby wspólnoty 
sołeckiej poprzez pracę własną. Ze środków wyodrębnionego 
funduszu ma być zakupiony tylko materiał. Wójt ma kontro-
lować działania mieszkańców aby realizacja zadań przebiegała 
zgodnie z obowiązującym prawem. Do tej pory nie udało się 
tego osiągnąć. Zadania zgłaszane przez Sołectwa to zadania, 
które nie są priorytetowymi zadaniami, i które generują niepo-
trzebne koszty corocznych przeglądów, ubezpieczeń i napraw. 
Warto się zastanowić nad jednym ważnym zadaniem, które jest 
potrzebne, nie będzie generowało obciążeń eksploatacyjnych 
a przyniesie wszystkim mieszkańcom korzyść. Podaję bardzo 
dobry przykład mieszkańców wraz z Panią Sołtys Sołectwa 
Łąka, którzy zrezygnowali w 2021 roku z wydatkowania 
środków w ramach funduszu sołeckiego na rzecz kapitalnego 
remontu Sali w roku 2022.


