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Szanowni Mieszkańcy Gminy Zębowice,  

 „Raport o stanie gminy Zębowice za 2021 rok” to już czwarty tego rodzaju 

dokument, który został przygotowany zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządzie 

gminnym. 

 Przyznacie, że był to kolejny rok, pełen trudnych wyzwań, którym nasza mała 

społeczność musiała stawić czoło. Dziś, bogatsi o nowe doświadczenia, mamy 

poczucie, że działając razem możemy sprostać wszystkim przeciwnościom. Naszym 

celem jest pokazanie Państwu efektów naszej mozolnej pracy w sposób zwarty 

i  przejrzysty. Raport został w całości przygotowany przez pracowników Urzędu 

Gminy oraz pracowników podległych jednostek bez angażowania ekspertów z 

zewnątrz, na podstawie zrealizowanych zdań. 

Raport za rok 2021 odzwierciedla przebieg najważniejszych działań 

realizowanych przez Wójta Gminy Zębowice w 2021 r. jako organu wykonawczego 

gminy. Informacje zawarte w Raporcie pozwolą wszystkim zainteresowanym na 

zapoznanie się z sytuacją społeczno-gospodarczą naszego samorządu oraz na 

zgłębienie i poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu gminy. Racjonalne i zgodne z 

prawem gospodarowanie środkami publicznymi oraz mieniem gminy, które zostało 

opisane w Raporcie, są podstawą do głębokiej analizy, wypracowania strategicznych 

wniosków na przyszłość. Aby uniknąć jakichkolwiek błędów czy zdarzeń, zwłaszcza 

tych, na które mamy bezpośredni wpływ, przedstawiamy go w tym opracowaniu. 

Niniejszy Raport nie obejmuje, rzecz jasna, wszystkich tematów, którymi zajmuje się 

organ wykonawczy, a kwestie, które są tutaj poruszane opisane są w sposób 

możliwie zwięzły.           

 W swojej pracy codziennie organ wykonawczy spotyka się z naszymi 

mieszkańcami, którzy przedstawiają  swoje problemy. Codziennie podejmujemy też 

doraźne lub bardziej systemowe rozwiązania mające sprawić, że nasza gmina staje 

się coraz lepszym miejscem do życia.   

Przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane w 2021 r. ukierunkowane były 

głównie na modernizację istniejącej infrastruktury drogowej, budowie infrastruktury 

wodno-ściekowej oraz na poprawie stanu obiektów oświatowych. Systematycznie 

prowadzone są remonty dróg, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz inne 

działania mające poprawić warunki życia mieszkańców. W dalszym ciągu będziemy 

kładli nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych celem zrealizowania 

najpilniejszych i najważniejszych potrzeb inwestycyjnych. 

W pełni zdajemy sobie sprawę z Państwa potrzeb, jednak nie wszystko można 

zrealizować od razu, w jednym roku. Możemy wszakże  być dumni z tego, co do tej 

pory udało się osiągnąć, choć trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele 

przedsięwzięć jeszcze przed nami.  

Oczywiście planów i pomysłów na kolejne lata mamy dużo, jednak zawsze 

musimy rozważnie gospodarować środkami, którymi dysponujemy i roztropnie 

planować inwestycje. Musimy dostosowywać nasze zamiary do środków, jakimi 
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dysponujemy. Nie ulega jednak wątpliwości, że te działania, które przyniosły 

pozytywne efekty będziemy chcieli kontynuować, pozostając otwartymi na nowe 

rozwiązania i możliwości. 

Mamy nadzieję, że przedstawiony dokument będzie ciekawą lekturą i pozwoli 

wypracować opinię, że rok 2021 był kontynuacją zrównoważonego rozwoju gminy, 

której zasadniczym celem jest poprawa jakości życia jej Mieszkańców. 
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ROZDZIAŁ I – Charakterystyka Gminy Zębowice 

 

1.1. Informacje ogólne – Gmina Zębowice 

w liczbach 

 Gmina Zębowice to jedyna w województwie 

opolskim gmina, której teren można nazwać 

„darem natury”. Malownicze tereny Gminy są 

położone wśród łąk i lasów, które zajmują ponad 

61 % jej powierzchni. Lasy wchodzą w skład 

kompleksów leśnych, objętych ochroną w postaci 

obszaru chronionego „Lasy Stobrawsko-

Turawskie”. Gmina ubogacona jest pięknymi 

zabytkami i pomnikami przyrody. Ta niecodzienna 

natura, klimat, życzliwość mieszkańców przyciąga do 

siebie wielu turystów. Każdy, kto odwiedza Gminę, znajduje coś wyjątkowego dla 

siebie. 

 Obszar Gminy wpisany jest w ukształtowanie krajobrazu w granicach Gmin: 

Lasowice Wielkie – od strony północnej, Olesna - od strony północno-wschodniej, 

Dobrodzienia - od strony wschodniej, Ozimka - od strony południowej i Turawy - od 

strony zachodniej. 

 

POŁOŻENIE: województwo opolskie, powiat oleski 

POWIERZCHNIA: 9 581 ha (96 km2) 

SOŁECTWA: Zębowice, Kadłub Wolny, Poczołków, Siedliska, Osiecko, Prusków, 

Knieja, Łąka i Radawie. 

LICZBA LUDNOŚĆI: 2021 r. – 3 462 (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

BUDZET GMINY w 2021 r.: 

Dochody – planowane - 16 877 513,38 zł, wykonane - 19 578 852,36 zł 

Wydatki –  planowane - 19 970 113,37 zł, wykonane - 18 246 623,85 zł 

LICZBA FIRM w 2021 r. – 243  

INFRASTRUKTURA w 2021 r. 

Wodociągi – 96, 905 km  

Drogi gminne – 79 km, w tym gminne publiczne – 18,10 km; gminne wewnętrzne – 

60,90 km – wszystkie utwardzone powierzchnią asfaltową. 

WSKAŹNIK OSÓB BEZROBOTNYCH – 2,76 % 
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1.2. Wykonanie dochodów i wydatków na przestrzeni lat 2019-2021 
 

Wykonanie 
dochodów 

i wydatków na 
przestrzeni lat 2019-

2021 (w zł) 

2019 2020 2021 

Wykonanie 
dochodów wg stanu 

na 31 XII 
17 009 754,43 18 365 054,56 19 578 852,36 

Wykonanie 
wydatków wg stanu 

na 31 XII 
16 070 590,52 14 830 943,06 18 246 623,85 

Wynik budżetu 
(nadwyżka+/deficyt-) 

939 163,91 3 534 111,50 1 332 228,51 

Wydatki 
inwestycyjne 

3 520 894,08 zł 1 177 037,41 zł 3 174 141,23 zł 

Tabela przedstawia wynik budżetu w latach 2019-2021 w zł.  

 

 Z przedstawionych danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że gmina 

Zębowice na przestrzeni lat 2019-2021 wypracowała nadwyżkę budżetową. Pomimo 

trudnej sytuacji spowodowanej pandemią udało nam się zrealizować kluczowe 

inwestycje tak potrzebne dla lokalnej społeczności.  

 

1.3. Demografia 
 

Liczba ludności na przestrzeni lat 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Liczba ludności (ogółem) 3511 3495 3462 

KOBIETY 1748 1736 1727 

MĘŻCZYŹNI 1763 1759 1735 
 

Tabela przedstawia liczbę ludności ogółem w Gminie Zębowice wraz z podziałem na ilość kobiet i mężczyzn. 

 W 2021 r. (według stanu na 31 grudnia 2021 r.) liczba mieszkańców gminy 

Zębowice wynosiła 3462 osób, w tym 1727 kobiet i 1735 mężczyzn. Wystąpiło 

zmniejszenie ludności w stosunku do roku 2020 aż o 33 osoby. To kolejny rok 

spadkowy. W 2021 r. w gminie urodziło się 34 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 21 

chłopców, a zmarło 60 osób, w tym 20 kobiet i 40 mężczyzn (zmniejszenie o 26 

osób). 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółową statystykę ludności w Gminie. 

Przyrost naturalny i saldo migracji w gminie Zębowice w latach 2019-2021 

Rok 2019 2020 2021 

Przyrost naturalny -15 -20 -26 
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Saldo migracji -22 4 -9 
Tabela przedstawia przyrost naturalny i saldo migracji w gminie Zębowice w latach 2019-2021. 

 W 2021 r. Gmina Zębowice odnotowała ujemny przyrost naturalny oraz 

ujemne saldo migracji wewnętrznej (stosunek zameldowań do wymeldowania).  

Liczba mieszkańców Gminy Zębowice w podziale na miejscowości na 

przełomie lat 2020/2021 

Miejscowość 
Mężczyźni 

(liczba) 

Kobiety 

(liczba) 

Liczba ludności 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Kadłub Wolny 235 229 243 249 478 478 

Knieja 130 122 124 119 254 241 

Łąka 66 66 76 76 142 142 

Osiecko 48 46 38 34 86 80 

Poczołków 61 58 76 74 137 132 

Prusków 54 55 58 58 112 113 

Radawie 390 387 335 329 725 716 

Kosice 62 63 66 65 128 128 

Siedliska 56 57 57 57 113 114 

Zębowice 657 652 663 666 1320 1318 

Ogółem 1 759 1735 1 736 1727 3495 3462 

Tabela przedstawia liczbę mieszkańców gminy Zębowice w podziale na miejscowości. Stan na dzień: 31.12.2021 r. 

 

 Według danych na koniec 2020 i 2021 r. biologiczne grupy wieku 

mieszkańców kształtowały się następująco: 

Statystyka ludności wg wieku i płci na przełomie lat 2020/2021 

Wiek 
Mężczyźni Kobiety Ogółem 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0-2 67 65 47 44 114 109 

3 14 21 17 18 31 39 

4-5 33 28 38 38 71 66 

6 22 19 15 17 37 36 

7 25 22 13 15 38 37 
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8-12 63 74 78 78 141 152 

13-15 44 45 30 29 74 74 

16-17 19 26 24 27 43 53 

18 14 5 22 11 36 16 

19-20 26 26 38 41 64 67 

21-40 526 512 481 468 1007 980 

41-60 591 577 510 503 1101 1080 

61-64 129 134 100 112 229 246 

65-70 76 75 89 95 165 170 

71-81 56 60 92 86 148 146 

>81 54 46 142 145 196 191 

Razem 1759 1735 1736 1727 3495 3462 

Tabela przedstawia liczbę mieszkańców w podziale na płeć i wiek. Stan na dzień: 31.12.2021 r. 

 Od kilku lat widoczny jest trend spadku liczby osób zamieszkujących na 

terenie gminy, głównym powodem jest zarówno niższa liczba urodzeń, jak i wyższa 

liczba zgonów. W 2021 r. Gmina Zębowice zanotowała ujemny przyrost naturalny 

oraz ujemne saldo migracji wewnętrznej (stosunek zameldowań do wymeldowania).

       

 W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 15,2%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej 

Polski. 

 

1.4. Lokalny rynek pracy 
 

Działalność gospodarcza  

W 2021 r. na terenie gminy Zębowice zarejestrowane były 243 firmy. To 

kolejny rok w którym liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

wzrasta. 

Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w latach 2018-

2021 

Liczba przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w latach 2018-2021 

2018 r. 211 

2019 r. 219 

2020 r. 228 

2021 r. 243 
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Przyczyną rosnącej liczby firm może być między innymi dostępność 

programów w ramach, których przyszli przedsiębiorcy mogą otrzymać 

dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub pożyczkę na 

preferencyjnych warunkach. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym jest ułatwienie 

procedury samej rejestracji firmy. Od maja 2017 r. przedsiębiorcy - oprócz dokonania 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - mogą 

również zgłosić się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (ZUS), w jednym 

okienku. Nie bez znaczenia pozostają także podejmowane przez wójta działania 

stwarzające coraz lepsze warunki dla lokalnej przedsiębiorczości. Mowa tutaj 

zwłaszcza o działaniach poprawiających infrastrukturę techniczną dróg oraz sieci 

wodno-kanalizacyjnej. Cieszy nas, że pomimo pandemii, która przysporzyła 

przedsiębiorcom wiele kłopotów, warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej 

w naszej gminie są dobre. Świadczy o tym wzrost liczby przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą.  

Rynek pracy 

Liczba bezrobotnych w gminie Zębowice wg stanu na 31 grudnia 2021 r. 

wyniosła 119 osoby, w tym 51 kobiet. Wskaźnik ten nieznacznie zmalał w 

porównaniu do 2020 r., gdzie liczba osób bezrobotnych wynosiła 133 osób. Należy 

zauważyć, że wskaźnik bezrobocia w gminie Zębowice na koniec 2021 r. był jednym 

z najniższych w całym powiecie oleskim i wyniósł – 2,76 %. 

 

ROZDZIAŁ II – Władze Gminy Zębowice 
 

2.1. Wójt Gminy Zębowice 

Organem wykonawczym Gminy Zębowice jest wójt, od 2002 r. Waldemar 

Czaja, który wykonuje uchwały Rady gminy, realizuje zadania wynikające z 

przepisów prawa i nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt wykonuje swe zadania 

przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Wójt wykonuje zadania 

własne, zlecone, zadania wykonywane na podstawie porozumienia z organami 

administracji rządowej oraz zadania publiczne powierzone gminie w drodze 

zawartych porozumień.  

W skład kierownictwa Urzędu w 2021 r. wchodzili:  

• Zastępca Wójta – Zdzisław Szuba, 

• Sekretarz Gminy – Jan Piekiełek (zatrudnienie do 31 stycznia 2021 r.), 

• Sekretarz Gminy – Mariola Sekula (zatrudnienie od 1 marca 2021 r.), 

• Skarbnik Gminy – Jadwiga Sajdyk. 

Jednostki organizacyjne Gminy Zębowice: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach; 
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• Przedszkole Publiczne w Zębowicach; 

• Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach; 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.   

   

Misją Urzędu Gminy Zębowice jest efektywna, rzetelna obsługa klientów, 

dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o racjonalne i celowe wydatkowanie 

środków publicznych, z uwzględnieniem interesu publicznego i interesów obywateli, 

opierając się na zasadzie praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej i 

racjonalnego gospodarowania mieniem Gminy. 

 Organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin 

organizacyjny wprowadzony przez Wójta Gminy Zębowice Zarządzeniem nr 

OrG.120.24.2020 z dnia 28 września 2020 r. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zębowice zatrudnionych było 

24 pracowników (tj. 20,50 etaty) w tym 19 urzędników i 5 pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 

W 2021 r. Wójt Gminy, jako kierownik Urzędu, wydał 44 zarządzenia, 

określające organizację i funkcjonowanie Urzędu oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego. 

Forma ta wynika z uprawnień Wójta jako kierownika Urzędu wykonującego 

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wykaz zarządzeń Wójta, jako 

kierownika Urzędu stanowi załącznik nr 1 do Raportu. 

Ponadto Wójt, jako organ gminy wydał w 2021 r. 90 zarządzeń w zakresie 

realizacji zadań Gminy. Wykaz zarządzeń Wójta, jako organu gminy stanowi 

załącznik nr 2 do Raportu. 

W 2021 r. pracownicy Urzędu rozpatrzyli 59 wniosków o dostęp do 

informacji publicznej oraz 7 petycji. 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy Zębowice jest organem wykonawczym Gminy, do którego 

zadań należy m.in. wykonywanie uchwał Rady gminy. Realizując obowiązki nałożone 

przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy Zębowice przy pomocy pracowników 

Urzędu realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2021 r. w sposób określony 

uchwałami. 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

Realizacja uchwał Rady Gminy Zębowice w 2021 r. 

 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia W sprawie: 

Wykonanie uchwały: 
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1. XVIII/116/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Zębowice na 2021 rok 

Zwiększono dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 14 744,00 zł. 

Zwiększono przychody o kwotę 1 145 406,01 zł. Zwiększono 

wydatki o kwotę 1 160 150,01 zł. 

2. XVIII/117/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

W uchwale Nr XVIII/117/2021 dokonano zmian do aktualnych 

wielkości budżetu Gminy na 2021rok. Zwiększono dochody o 

kwotę 14 744, 00 zł. Zwiększono przychody o kwotę 1 145 406,01 

zł, w tym 800 000,00 zł, to kwota z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje - 

termomodernizacja budynku PSP i budynku PP w Zębowicach. 

Zwiększono wydatki o kwotę 1 160 150,01 zł. 

3. XVIII/118/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie planu 

pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Zębowice na 2021 rok 

Zatwierdzono plan pracy i kontroli Komisji rewizyjnej na 2021 rok. 

4. XVIII/119/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

wysokości opłaty za usługę utrzymania i 

oczyszczania przydomowych oczyszczalni 

ścieków przez ZGKiW 

Ustalono opłatę 32,50 zł nett plus podatek VAT za okres jednego 

miesiąca za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych 

oczyszczalni ścieków przez ZGKiW 

5. XVIII/120/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie Gminy Zębowice na 2021 rok 

Uchwalono i przyjęto do realizacji GPPiRPA dla Gminy Zębowice 

na 2021 rok w celu ograniczenia występowania negatywnych 

zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu. 

6. XVIII/121/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Uchwalono i przyjęto do realizacji GPPN dla Gminy Zębowice na 

2021 rok w celu ograniczenia występowania negatywnych zjawisk 

będących skutkiem nadużywania środków psychotropowych. 

7. XVIII/122/2021 
23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 
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bezprzetargowym 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, została wyrażona zgoda na 

wydzierżawienie na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy 

działki nr 1145 w obrębie Zębowice. 

8. XVIII/123/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 

bezprzetargowym 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, została wyrażona zgoda na 

wydzierżawienie na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy 

działek nr 1005 i 1009 w obrębie Radawie. 

9. XVIII/124/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 

bezprzetargowym 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, została wyrażona zgoda na 

wydzierżawienie na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy 

działek nr 893 i 894 w obrębie Zębowice. 

10. XVIII/125/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 

bezprzetargowym 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, została wyrażona zgoda na 

wydzierżawienie na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy 

działek nr 53, 58, 72, 73, 77 w obrębie Osiecko. 

11. XVIII/126/2021 

23 lutego 

2021 r. 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 

bezprzetargowym 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, została wyrażona zgoda na 

wydzierżawienie na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy 

działki nr 1275 w obrębie Zębowice. 

12. XVIII/127/2021 
23 lutego 

2021 r. 
z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie 

zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w 
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Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych 

Zwolnienie zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z 

obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 

4 520,39 zł do budżetu Gminy Zębowice. 

13. XIX/128/2021 

30 marca 

2021 r. 

z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Zębowice na 2021 rok 

Zwiększono dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 11 810,00 zł. 

Zwiększono przychody o kwotę 13 521,00 zł. Zwiększono wydatki 

o kwotę 25 331,00 zł. 

14. XIX/129/2021 

30 marca 

2021 r. 

z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

W uchwale Nr XIX//129/2021 dokonano zmian do aktualnych 

wielkości budżetu Gminy na 2021rok. Zwiększono dochody o 

kwotę 25 569,00 zł. Zwiększono przychody o kwotę 13 521,00 zł. 

Zwiększono wydatki o kwotę 39 090,00 zł. 

15. XIX/130/2021 

30 marca 

2021 r. 

z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r. 

W 2021 r. realizowano działania, które przewiduje przedmiotowy 

program. W szczególności: 

1. zorganizowano akcję kastracji kotów i psów właścicielskich 

oraz kotów wolnożyjących w ramach zapobiegania 

bezdomności zwierząt przy udziale środków Fundacji Zwierz, 

2. opłacono ryczałt za utrzymanie schroniska gotowego na 

przyjęcie zwierząt z terenu gminy, 

3. odławiano bezdomne psy, 

4. umieszczono jednego psa w schronisku, 

5. zutylizowano padłe zwierzęta. W programie przewidziano na 

jego realizację kwotę 15 000,00 zł W toku realizacji wydano 14 

188,80 zł. 

16. XIX/131/2021 

30 marca 

2021 r. 

z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Zębowice do projektu pn. Wdrożenie systemu 

zarządzania jakością powietrza 

Gmina realizuje projekt na podstawie zawartej umowy zgodnie z 

jej zapisami. 

17. XX/132/2021 

20 maja 2021 

r. 

z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Zębowice na 2021 rok 

Zwiększono dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 19 789,00 zł. 
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Zwiększono przychody o kwotę 86 383,99 zł. Zwiększono wydatki 

o kwotę 106 172,99 zł. 

18. XX/133/2021 

20 maja 2021 

r. 

z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

W uchwale Nr XIX//129/2021 dokonano zmian do aktualnych 

wielkości budżetu Gminy na 2021rok. Zwiększono dochody o 

kwotę 166 900,99 zł. Zwiększono przychody o kwotę 86 383,99 zł. 

Zwiększono wydatki o kwotę 253 284,98 zł. 

19. XX/134/2021 

20 maja 2021 

r. 

z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

gruntu na czas do 3 lat 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, została wyrażona zgoda na 

wydzierżawienie na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy 

działek nr 958, 959, 960 w obrębie Zębowice. 

20. XX/135/2021 

20 maja 2021 

r. 

z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksy cywilnego, uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 

dna ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

21. XX/136/2021 

20 maja 2021 

r. 

z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany 

uchwały XV.102.2020 w spr. ustalenia 

wysokości cen i opłat 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, 

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dna ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

22. XX/137/2021 

20 maja 2021 

r. 

z dnia 20 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę 

XIX.130.2021 w spr. przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi... 

Zmiana dotyczyła podania konkretnego gospodarstwa rolnego, 

które zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim w 

sytuacjach wymagających interwencyjnego podjęcia opieki nad 

tymi zwierzętami. W 2021 r. w ramach realizacji Programu nie było 

potrzeby korzystania z tej usługi. 

23. XXI/138/2021 
6 lipca 2021 r. 

z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania 

Udzielono Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania. 
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24. XXI/139/2021 

6 lipca 2021 r. 

z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2020 rok 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Zębowice za rok 2020. 

25. XXI/140/2021 

6 lipca 2021 r. 

z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2020 rok 

Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice z tytułu 

wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. 

26. XXI/141/2021 

6 lipca 2021 r. 

z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie 

niedochodzenia należności przypadających 

Gminie Zębowice lub gminnym jednostkom 

organizacyjnym 

Na podst. Art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz ar. 59 ustawy o finansach publicznych, nie dochodzi się: - 

należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z 

odsetkami nie przekracza 100,00 zł, - należności z tytułu 

rekompensaty za koszty odzyskania należności, jeżeli wartość 

odzyskiwanego świadczenia jest równa lub mniejsza od 

równowartości kwoty 40 euro. 

27. XXI/142/2021 

6 lipca 2021 r. 

z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Dobrodzień w 

zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Uchwała podjęta w celu umożliwienia zawarcia porozumienia 

międzygminnego na realizację zadania z zakresu transportu 

publicznego. Dotyczy to trasy Dobrodzień – Grodziec przez 

Zębowice  

28. XXI/143/2021 

6 lipca 2021 r. 

z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie określenia 

średnich cen jednostek paliwa w Gminie 

Zębowice na rok szkolny 2021-2022. 

Podjęcie uchwały wynika z zapisów ustawy. Jest realizowane 

poprzez zwartą umowę z rodzicem dziecka niepełnosprawnego, 

które we własnym zakresie dowozi je do szkoły. Za dowóz ten 

należy się rodzicom zwrot kosztów, wyliczonych na podstawie 

niniejszej uchwały.  

29. XXI/144/2021 

6 lipca 2021 r. 

z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z gminą 

Dobrodzień w sprawie zasad przekazywania i 

rozliczenia dotacji dla podmiotów 

Uchwała podjęta w celu możliwości zawarcia porozumienia 

międzygminnego. Takie porozumienie międzygminne Nr 1 zawarto 
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w dniu 31 sierpnia 2021 r. (Dz.U. Woj. OPOLSKIEGO poz. 2224) i 

jest finansowane z przychodów i rekompensaty. Gmina pokrywa 

koszty na podstawie wystawionej noty księgowej przez gminę 

Dobrodzień.  

30. XXI/145/2021 

6 lipca 2021 r. 

z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie uznania 

skargi na Wójta Gminy Zębowice za 

bezzasadną 

Wniesioną w dniu 14 maja 2021 r. skargę na bezczynność Wójta 

Gminy Zębowice uznaje się za bezzasadną. 

31. XXI/146/2021 

6 lipca 2021 r. 
z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Zębowice na 2021 rok 

Zwiększono dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 12 096,00 zł. 

Zwiększono przychody o kwotę 7 500,00 zł. Zwiększono wydatki o 

kwotę 19 596,00 zł. 

32. XXI/147/2021 

6 lipca 2021 r. 
z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

W uchwale Nr XXI/147/2021 dokonano zmian do aktualnych 

wielkości budżetu Gminy na 2021rok. Zmniejszono dochody o 

kwotę 47 788,96 zł. Zwiększono przychody o kwotę 7 500,00 zł. 

Zmniejszono wydatki o kwotę 40 288,96 zł. 

33. XXII/148/2021 

25 sierpnia 

2021 r. 

z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie 

zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok 

Zwiększono dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 83 618,05 zł. 

Zwiększono przychody o kwotę 576 381,95 zł. Zwiększono 

wydatki o kwotę 660 000,00 zł. 

34. XXII/149/2021 

25 sierpnia 

2021 r. 

z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

W uchwale Nr XXII/149/2021 dokonano zmian do aktualnych 

wielkości budżetu Gminy na 2021 rok. Zwiększono dochody o 

kwotę 84 558,92 zł. Zwiększono przychody o kwotę 576 381,95 zł. 

Zmniejszono wydatki o kwotę 660 940,87 zł. 

35. XXII/150/2021 

25 sierpnia 

2021 r. 

z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 600 000,00 zł. Spłata 

kredytu miała nastąpić w latach 2022-2023. Nie zaciągnięto tego 

kredytu. 

36. XXII/151/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

W roku 2022 podatek od nieruchomości dla osób fizycznych i 

prawnych naliczany zgodnie z uchwałą. 

37. XXIV/152/2021 27 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie udzielenia 
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października 

2021 r. 

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

położonej w Poczołkowie dla Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. WNMP w 

Zębowicach 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty 

w wysokości 99,9 % od ceny sprzedaży działki 313 położonej w 

Poczołkowie na rzecz Parafii p.w. WNMP w Zębowicach. 

38. XXIV/153/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gosp. 

W 2021 r. koszty gospodarowania odpadami komunalnymi pokryte 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gosp. komunalnymi wyniosły 88 942,82 zł 

39. XXIV/154/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

podtrzymanego wniosku sołectwa Osiecko 

dotyczącego przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2022 roku 

Uwzględniono podtrzymany wniosek sołectwa Osiecko w sprawie 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. 

40. XXIV/155/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

ponownie uchwalonego wniosku sołectwa 

Radawie dotyczącego przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2022 rok 

Uwzględniono ponownie uchwalony wniosek sołectwa Radawie w 

sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. 

41. XXIV/156/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XV.102.2021 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 29 września 2020 r. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, 

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dna ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

42. XXIV/157/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Zębowice na 2021 rok 

Zwiększono dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 71 633,67 zł. 

Zwiększono przychody o kwotę 2 565,32 zł. Zwiększono wydatki o 

kwotę 74 198,99 zł. 

43. XXIV/158/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 
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W uchwale Nr XXIV/158/2021 dokonano zmian do aktualnych 

wielkości budżetu Gminy na 2021 rok. Zwiększono dochody o 

kwotę 505 172,22 zł. Zwiększono przychody o kwotę 2 565,32 zł. 

Zwiększono wydatki o kwotę 507 737,55 zł. 

44. XXIV/159/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 

XXII-150-2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 

sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego 

Uchylono w § 4 ust.1 i ust.2 z uchwały Nr XXII/150/2021 z dnia 25 

sierpnia 2021 r. 

45. XXIV/160/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zniesienia 

pomnika przyrody 

 Podjęto uchwałę o zniesieniu pomnika przyrody nr 19. 

46. XXIV/161/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie uchylenia 

uchwały Nr XXI-144-2021 r. z dnia 6 lipca 2021 

r. 

Uchylono uchwałę Nr XXI-144-2021 r. z dnia 6 lipca 2021 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą 

Dobrodzień w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji 

dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Gminy 

Dobrodzień, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 

Zębowice. 

47. XXIV/162/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wysokości i 

zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki na 

terenie Gminy Zębowice 

Zapisy w uchwale w sprawie przyznania dotacji realizowane 

miesiącu listopadzie oraz grudniu 2021 r. wnioski o datacje 

złożono w terminie – koszt udzielonej dotacji wyniósł 5 500 zł  

48. XXIV/163/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych 

Niepubliczny Żłobek w Kadłubie Wolnym był rejestrowany przed 

podjętą uchwałą w związku z tym rejestr nie podlegał opłacie.  

49. XXIV/164/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie planu nadzoru 

nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami znajdującymi się na 

terenie Gminy Zębowice 

Uchwała powstała na skutek utworzenia Niepublicznej placówki 

(żłobka). W okresie dwóch miesięcy od powstania placówki nie 

było podstaw do wszczęcia kontroli.  
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50. XXIV/165/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Zębowice na lata 2021-

2026 

Przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Zębowice na lata 2021-2026, która stanowi załącznik do uchwały. 

51. XXIV/166/2021 

27 

października 

2021 r. 

z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice 

Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice, który 

stanowi załącznik do uchwały. 

52 XXV/167/2021 

30 listopada 

2021 r. 

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Zębowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2022 

Uchwalono i przyjęto do realizacji Program współpracy Gminy 

Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 w celu realizacji zadań 

publicznych, zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców 

Gminy oraz wzmacnianiu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą a 

organizacjami. 

53 XXV/168/2021 

30 listopada 

2021 r. 

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Zębowice 

Ustalono zgodnie z ustawą minimalne wynagrodzenie jakie 

gwarantuje ustawa. Od dnia 01 sierpnia 2021 roku wynagrodzenie 

Wójta Gminy Zębowice wynosi: 

Wynagrodzenie zasadnicze - 8 200 zł, 

Dodatek funkcyjny - 2 520 zł, 

Dodatek specjalny - 3 216 zł, 

Wysługa lat - 1 640 zł 

54 XXV/169/2021 

30 listopada 

2021 r. 

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok 

Zwiększono dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 144 609,49 zł. 

Zwiększono wydatki o kwotę 144 609,49 zł. 

55 XXV/170/2021 

30 listopada 

2021 r. 

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

W uchwale Nr XXV/170/2021 dokonano zmian do aktualnych 
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wielkości budżetu Gminy na 2021 rok. Zwiększono dochody o 

kwotę 217 212,20 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 217 212,00 zł. 

56 XXV/171/2021 

30 listopada 

2021 r. 

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 

utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego 

Samorządy Ziemi Oleskiej 

Utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi 

Oleskiej którego gmina Zębowice jest członkiem. 

57 XXV/172/2021 

30 listopada 

2021 r. 

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

Ustalono zasady powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

58 XXVI/173/2021 

28 grudnia 

2021 r. 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany 

budżetu gminy Zębowice na 2021 rok 

Zwiększono dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 12 968,00 zł. 

Zmniejszono przychody o kwotę 458 782,20 zł. Zmniejszono 

wydatki o kwotę 445 814,20 zł 

59 XXVI/174/2021 

28 grudnia 

2021 r. 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

W uchwale Nr XXVI/174/2021 dokonano zmian do aktualnych 

wielkości budżetu Gminy na 2021 rok. Zwiększono dochody o 

kwotę 9 769,00 zł. Zmniejszono przychody pochodzące z 

niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych otrzymanych w 2020 roku o kwotę 458 782,20 zł. Kwota 

ta przechodzi na rok 2022. Zwiększono wydatki o kwotę 9 769,00 

zł. 

60 XXVI/175/2021 

28 grudnia 

2021 r. 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

2021 na łączną kwotę 306 894,80 zł, z tego: -Wymiana 

nieefektywnego źródła ciepła na kocioł olejowy oraz modernizacja 

kotłowni w OSP w Zębowicach 134 000,00 zł; -Wykonanie robót 

termomodernizacyjnych budynku PSP w Zębowicach 98 777,00 zł; 

-Przebudowa budynku GOIKiCz w Zębowicach – 74 117,80 zł 

61 XXVI/176/2021 

28 grudnia 

2021 r. 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie 

uchylenia przepisu w uchwale Nr 

XXIV.164.2021 Rady Gminy w Zębowicach z 

dnia 27.10.2021 r. w sprawie planu nadzoru 

nad żłobkami 

Uchwała podjęta na skutek postępowania nadzorczego miała na 

celu tylko usunięcie z uchwały nr XXIV/164/2021 § 5, gdyż 

kompetencje zawarte w tym art. Wynikają bezpośrednio z ustawy.  

62 XXVI/177/2021 
28 grudnia 

2021 r. 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
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lokalu użytkowego 

Wykonanie uchwały: 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy o samorządzie  

gminnym uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

63 XXVI/178/2021 

28 grudnia 

2021 r. 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 

rok 

Ustalono: - dochody na rok 2022 w kwocie 16 755 251,00 zł: 

bieżące 14 775 251,00 zł i majątkowe 1 980 000,00 zł, - wydatki 

na rok 2022 w kwocie 19 059 755,87 zł: bieżące 14 755 990,63 zł i 

majątkowe 4 303 765,24 zł, - przychody w kwocie 2 304 504,87 zł.  

64 XXVI/179/2021 

28 grudnia 

2021 r. 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej kwoty mają charakter 

szacunkowy i będą w poszczególnych latach uzależnione 

wykonaniem dochodów. Rok 2022 został dostosowany do 

aktualnych wielkości uchwalonego budżetu. Wartości w 

poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególna 

ostrożnością i w ujęciu realnym. W prognozie wskazano, ze 

dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące. 

Tabela przedstawia wykaz i stopień wykonania uchwał Rady Gminy Zębowice w 2021 r. 

 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 

ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do 

organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda Opolski, a 

w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Zgodnie z 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z 

zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

 Podstawowym zadaniem Wójta Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty i są to zadania własne gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym. Wójt wykonuje także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

oraz zadania zlecone przez państwo w zakresie organizacji wyborów i referendów. 

 Zadania zlecone, z zakresu administracji publicznej, wykonywane przez 

pracowników Urzędu: 

1) związane z ewidencją działalności gospodarczej, 

2) w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikające z ustawy 

„Prawo o aktach stanu cywilnego", 

3) z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności, 
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4) związane z wydawaniem koncesji i zezwoleń,  

5) dotyczące obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 

 Urząd Stanu Cywilnego w Zębowicach zajmuje się rejestracją urodzeń, 

małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Zębowice. Rejestr stanu 

cywilnego jest rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego ds. 

informatyzacji w systemie teleinformatycznym. Zadania wykonywane przez Urząd 

Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez administrację rządową. 

Rodzaj zadania 2021 

Rejestracja aktów urodzeń 11 

Rejestracja aktów małżeństwa 17 

Rejestracja aktów zgonu 34 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” 

6 

Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego 463 

Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska 3 

Migracja aktów stanu cywilnego 513 

Tabela przedstawia zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Zębowicach. Stan na 31.12.2021 r. 

 

Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechny 

Ludności i Mieszkań 2021 

 

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został 

przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 

30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.  

Zakres tematyczny spisu oraz zasady jego realizacji zostały określone w ustawie 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 

2021 r. oraz rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z 

dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań. 

Badanie spisowe realizowane było jako badanie pełne i swoim zakresem objęło: 

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, 

budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 

mieszkaniami, 

• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, 
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• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane 

pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

Udział w spisie był obowiązkowy, a mieszkańcy Polski byli obowiązani do udzielania 

dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. 

Zgodnie z zapisami ustawy o NSP 2021 spis ludności i mieszkań zrealizowany był 

metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem danych pochodzących ze źródeł 

administracyjnych oraz danych zebranych od respondentów.  

Dane objęte zakresem informacyjnym spisu zostały pozyskane od populacji 

podlegającej badaniu poprzez elektroniczny formularz spisowy i przy wykorzystaniu 

następujących kanałów zbierania danych: 

• samospis internetowy (CAWI), 

• wywiad telefoniczny realizowany na infolinii spisowej (tzw. spis na żądanie);  

• wywiad telefoniczny realizowany przez rachmistrzów spisowych (CATI); 

• wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrzów spisowych (CAPI), który ze 

względu na sytuację pandemiczną panującą w kraju mógł być realizowany w 

terminie od 21 czerwca do 30 września 2021 r. 

 
W zakresie zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik, który chce odzyskać część 

pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien 

zachować faktury VAT, potwierdzające zakup tego paliwa. Następnie można się 

ubiegać o zwrot części podatku akcyzowego, ale nie od każdego zakupionego litra 

paliwa, lecz do określonego limitu, który wynosi 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. 

 Za każdy zakupiony litr paliwa limit wynosi 1 zł, a zatem do 1 ha rocznie 

rolnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 zł. Ta kwota może ulec zwiększeniu, 

jeżeli rolnik jest producentem bydła, wówczas ten roczny limit jest powiększony o 

kwotę 30 zł pomnożonych przez średnią roczną liczbę dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła. Od stycznia 2022 r. mamy wzrost do 110 litrów i 40 zł/1DJP. 

 W 2021 r. rolnicy złożyli 189 wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Łączna kwota dotacji celowej wyniosła – 209 905,55 zł, z tego: 

• na wypłatę dla rolników 205 789,77 zł 

• na pokrycie kosztów 4 115,78 zł. 

 

2.2. Rada Gminy Zębowice 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Aktualna kadencja 

Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie 

sprawy pozostające w zakresie działania Gminy. Są to m.in.: uchwalanie 
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statutu  Gminy, uchwalanie budżetu, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat.  

Tryb pracy Rady Gminy Zębowice reguluje Statut Gminy Zębowice przyjęty 

uchwałą Nr XII/67/2020 z  21  lutego 2020 r.  

W Radzie Gminy Zębowice zasiada 15 radnych. Jej skład przedstawia się 

następująco: 

Skład Rady Gminy Zębowice 

Damian Ledwig  Przewodniczący Rady Gminy Zębowice 

Jacek Respondek Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice 

Gabriela Buczek Radna Gminy Zębowice  

Marcin Dragon Radny Gminy Zębowice 

Justyna Janczyk Radna Gminy Zębowice 

Damian Katzy Radny Gminy Zębowice 

Krzysztof Magnes  Radny Gminy Zębowice 

Łukasz Loch Radny Gminy Zębowice 

Leon Psyk Radny Gminy Zębowice 

Sebastian Sikora  Radny Gminy Zębowice 

Linda Swoboda  Radna Gminy Zębowice 

Agnieszka Sykoś  Radna Gminy Zębowice 

Aleksandra Wierszak Radna Gminy Zębowice 

Dorota Wons Radna Gminy Zębowice 

Karina Zacha Radna Gminy Zębowice 
Tabela przedstawia skład Rady Gminy Zębowice: imię, nazwisko i pełniona funkcja. 

Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego 

Rady. Sesje można śledzić na żywo w Internecie, jak również zapoznać się z 

zapisem audiowizualnym za pośrednictwem systemu eSesja, dostępnego na BIP-ie i 

na stronie internetowej Gminy.  

W 2021 r. Rada Gminy obradowała na 9 sesjach i podjęła 64 uchwały, które 

zostały przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy. Wśród podjętych przez 

Radę uchwał większość dotyczyła budżetu gminy oraz spraw z zakresu 

gospodarowania mieniem komunalnym. 

 

Poniżej wykaz uchwał z podziałem na konkretne obszary: 

• 17 uchwał związanych z budżetem Gminy na 2021 rok i jego zmianami, w tym 

jedna przyjmująca budżet na 2020 rok, 

• 9 uchwał związanych z przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej wraz z jej 

zmianami, 

• 8 uchwał związanych z przyjęciem różnych programów, regulaminów i strategii, 

realizowanych w czasie roku budżetowego, 

• 1 uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
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• 9 uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami, umowami dzierżawy i 

lokalami mieszkaniowymi, 

• 1 uchwała uchylająca wcześniejszą uchwałę Rady Gminy, 

• 5 związanych z wysokością stawek opłat, 

• 2 uchwały dotyczące zawarcia porozumień, 

• 1 uchwała dotycząca określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie 

Zębowice na rok szkolny 2021-2022, 

• 1 uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice, 

• 1 uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy za bezzasadną,  

• 2 w spawie przystąpienia gminy do związków i projektów,  

• 2 w sprawie rozpatrzenia przez radę gminy wniosków sołectw dotyczących 

środków funduszu sołeckiego, 

• 1 uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody,  

• 4 uchwały związane z otwarciem na terenie gminy żłobka. 

 Każda podjęta uchwała była realizowana przez organ wykonawczy Gminy. 

Uchwały budżetowe wymagają dodatkowo przyjęcia zarządzenia wójta w zakresie 

zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy.  

2.3. Sołectwa Gminy Zębowice 

  Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych gminy określa statut 

gminy Zębowice przyjęty uchwałą Nr XII/67/2020 z 21 lutego 2020 r.   

W Gminie Zębowice działa 9 sołectw. 

Sołectwa Gminy Zębowice Sołtys 

Sołectwo Kadłub Wolny Sołtys: Pan Mariusz Czaja 

Sołectwo Knieja Sołtys: Pani Teresa Twardawska 

Sołectwo Łąka Sołtys: Pani Małgorzata Bociąga 

Sołectwo Osiecko Sołtys: Pan Piotr Okwieka 

Sołectwo Poczołków Sołtys: Pan Leon Psyk 

Sołectwo Prusków Sołtys: Pani Angelika Kocemba 

Sołectwo Radawie Sołtys: Pani Justyna Wenzel 

Sołectwo Siedliska Sołtys: Pan Piotr Wodarczyk 

Sołectwo Zębowice Sołtys: Pani Aleksandra Wierszak 
 Wykaz Sołtysów 2019-2022 

 

 

ROZDZIAŁ III – Finanse Gminy Zębowice 
 

3.1. Informacje ogólne 
 

Fundamentalną funkcją gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

społeczności lokalnej, w tym celu gmina Zębowice prowadzi wielokierunkową 
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politykę finansową. Złożoność realizowanych zadań generuje wiele trudności, 

z  którymi wójt gminy musi się zmierzyć przy ograniczonych zasobach finansowych 

i  osobowych oraz nieograniczonych potrzebach jej mieszkańców. Wójt Gminy 

Zębowice realizując ustawowe zadania korzysta nie tylko ze środków własnych, ale 

przede wszystkim ze środków przyznawanych z budżetu państwa w formie dotacji 

oraz subwencji. Ponadto pozyskuje środki finansowe zewnętrzne krajowe i unijne, a 

także posiada możliwość zaciągania kredytów lub pożyczek na wykonanie 

koniecznych inwestycji. Polityka finansowa gminy Zębowice realizowana jest w 

oparciu o uchwałę budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Gminy Zębowice. 

Budżet odzwierciedla sytuację ekonomiczną gminy oraz kierunek jej rozwoju, a także 

określa źródła dochodów oraz sposób wydatkowania zgromadzonych zasobów 

finansowych.  

Budżet na 2021 rok przyjęty został uchwałą Nr XVII/112/2020 z dnia 

29  grudnia 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie roku zostały wprowadzone 

ośmioma uchwałami Rady Gminy Zębowice oraz osiemnastoma zarządzeniami 

Wójta Gminy Zębowice. 

 

3.2. Dochody Gminy Zębowice 
 

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 16 877 

513,38 zł (dochody bieżące – 16 764 156,35 zł i dochody majątkowe – 113 357,03 

zł). Wykonanie dochodów wyniosło 19 578 852,36 zł (dochody bieżące – 17 280 

019,78 zł i dochody majątkowe – 2 298 832,58 zł), co stanowi 116 % wykonania 

planu dochodów. Struktura dochodów bieżących i majątkowych przedstawiała się 

następująco: 

− dochody bieżące – 103 % wykonania planu dochodów, 

− dochody majątkowe – 2 028 % wykonania planu dochodów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wykres przedstawia plan i wykonanie dochodów w Gminie Zębowice w 2021 r. (kolor zielony: plan i wykonanie dochodów 
bieżących, kolor niebieski: plan i wykonanie dochodów majątkowych).  

Plan i wykonanie dochodów w 2021 r. w strukturze „Działów” przedstawiał się 

następująco (w zł): 

 

Dział, Treść Plan Wykonanie % 

I DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 16 764 156,35 17 280 019,78 103 

010 Rolnictwo i łowiectwo 209 905,55 209 905,55 100 

WYKONANIE

PLAN

Plani i wykonanie dochodów w 2021 roku

dochody bieżące [zł] dochody majątkowe [zł]
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020 Leśnictwo 2 000,00 1 924,92 96 

700 Gospodarka mieszkaniowa 118 093,00 117 520,05 100 

750 Administracja publiczna 85 804,00 82 922,02 97 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

754,00 754,00 100 

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

9 350,00 10 763,33 115 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem 

3 337 451,67 3 525 913,32 106 

758 Różne rozliczenia 7 056 108,79 7 468 300,59 106 

801 Oświata i wychowanie 418 232,62 375 254,06 90 

851 Ochrona zdrowia 35 190,00 32 336,23 92 

852 Pomoc społeczna 419 818,00 419 649,35 100 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 171,71 10 026,51 62 

855 Rodzina 4 393 225,87 4 381 759,38 100 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 656 451,14 636 935,19 97 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 5 455,28 109 

II DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 113 357,03 2 298 832,58 2 028 

600 Transport i łączność 10 000,00 10 000,00 100 

700 Gospodarka mieszkaniowa 16 488,84 61 379,39 372 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

67 000,00 0,00 0 

758 Różne rozliczenia 19 868,19 2 227 453,19 11 211 

III DOCHODY OGÓŁEM (I+II) 16 877 513,38 19 578 852,36 116 

Tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w Gminie Zębowice w 2021 r. w podziałem na działy.  
 

Zamożność gminy określa wysokość osiągniętych dochodów budżetowych. 

Najwyższy udział w dochodach bieżących w 2021 r. miały subwencje rządowe, które 

osiągnęły kwotę 7 357 425,00 zł co stanowi 43 % wykonania dochodów bieżących. 

Od 2016 r. znaczącym składnikiem dochodów gminy Zębowice są także dotacje 

przeznaczone na świadczenia wspierające rodzinę. W 2021 r. przeznaczono na ten 

cel kwotę 4 381 759,38 zł co stanowi 25 % wykonania dochodów bieżących. Ogółem 

dochody podatkowe wyniosły 3 506 546,77 zł, z tego: 

− z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 5 241,36 zł,  

− z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 2 016 517,00 zł, 

− z tytułu podatku od nieruchomości – 941 523,28 zł, 

− z tytułu podatku rolnego – 217 988,87 zł, 

− z tytułu podatku leśnego – 192 654,31 zł, 

− z tytułu podatku od środków transportowych – 9 690,00 zł,  

− z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty 

podatkowej – 2 117,64 zł, 

− z tytułu podatku od spadków i darowizn – 16 255,00 zł, 
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− z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 87 416,00 zł, 

− z tytułu opłaty od posiadania psów – 1 051,00 zł, 

− z tytułu opłaty skarbowej – 16 092,31 zł. 

 

Dochody podatkowe na przestrzeni lat 

2019-2021 (w zł) 

2019 2020 2021 

3 249 382,73 3 303 129,04 3 506 546,77 

Tabela przedstawia dochody podatkowe w latach 2019-2021 w zł.  

 

 Należy zaznaczyć, że dochody podatkowe uzyskane przez gminę stanowią 

podstawę do obliczania wskaźnika dochodu na jednego mieszkańca, który w 

2021 r. wyniósł 1 013,00 zł. Ważna informacja, która wynika z przedstawionych 

liczb to taka, że dochody wynikające z bezpośrednich wpłat z tytułu podatków 

stanowią zaledwie 18% w stosunku do wszystkich dochodów uzyskanych w 2021 r.  
 

3.3. Wydatki Gminy Zębowice 
 

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 

19 970 113,37 zł (wydatki bieżące – 16 706 609,33 zł i wydatki majątkowe – 

3 263 504,04 zł). Wykonanie wydatków za 2021 rok wyniosło 18 246 623,85 zł 

(wydatki bieżące – 14 988 570,38 zł i wydatki majątkowe – 3 258 053,47 zł), co 

stanowi 91 % wykonania planu wydatków. Struktura wydatków bieżących i 

majątkowych przedstawia się następująco: 

− wydatki bieżące – 90 % wykonania planu wydatków, 

− wydatki majątkowe – 100 % wykonania planu wydatków.  

 

 
Wykres przedstawia plan i wykonanie wydatków w Gminie Zębowice w 2021 r. (kolor zielony: plan i wykonanie dochodów 
bieżących, kolor niebieski: plan i wykonanie dochodów majątkowych).  

Plan i wykonanie wydatków w 2021 r. w strukturze „Działów” przedstawia się 

następująco (w zł): 

Dział, Treść Plan Wykonanie % 

I WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 16 706 609,33 14 988 570,38 90% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 214 173,55 214 173,05 100% 

600 Transport i łączność 559 142,61 543 751,51 97% 

WYKONANIE

PLAN

Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

wydatki bieżące [zł] wydatki majątkowe [zł]
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700 Gospodarka mieszkaniowa 102 810,00 68 863,93 67% 

710 Działalność usługowa 50 000,00 14 385,00 29% 

750 Administracja publiczna 2 738 693,00 2 020 520,64 74% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

754,00 754,00 100% 

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

176 900,00 129 362,15 73% 

757 Obsługa długu publicznego 4 000,00 2 011,93 50% 

758 Różne rozliczenia 74 000,00 0,00 0% 

801 Oświata i wychowanie 5 315 569,22 4 865 604,75 92% 

851 Ochrona zdrowia 49 588,99 45 420,00 92% 

852 Pomoc społeczna 997 057,00 896 171,39 90% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 125 647,53 103 038,90 82% 

855 Rodzina 4 475 125,87 4 432 907,33 99% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 367 059,49 1 278 004,12 93% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 410 488,07 331 697,44 81% 

926 Kultura fizyczna 45 000,00 41 304,24 92% 

II WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 3 263 504,04 3 258 053,47 100% 

600 Transport i łączność 500 982,24 495 819,17 99% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 190,00 1 912,24 87% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

146 000,00 146 000,00 100% 

801 Oświata i wychowanie 940 000,00 939 994,80 100% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 600 214,00 1 600 209,46 100% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 117,80 74 117,80 100% 

III WYDATKI OGÓŁEM (I+II) 19 970 113,37 18 246 623,85 91% 

Tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w Gminie Zębowice w 2021 r. w podziale na działy. 

 

Największe wydatki z całego budżetu zostały poniesione na realizację zadań 

oświatowo–wychowawczych – 4 865 604,75 zł, co stanowi 32 % wykonania 

wydatków bieżących. Spora kwota (4 432 907,33 zł – 30 % wykonania wydatków 

bieżących) została zapewniona na realizację zadań realizowanych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach – świadczenia rodzinne. Te dwa wydatki 

stanowią aż 51 % wszystkich wydatków budżetowych. Część zgromadzonych 

środków finansowych przeznaczono na wydatki majątkowe, m.in. na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota 1 590 214,00 zł, co stanowi 49 % 

wykonania wydatków majątkowych. Znaczącą wielkość środków z budżetu gminy 

wydatkowano także na remonty dróg – wydatkowano na ten cel kwotę 

1 039 570,68 zł, tj. 6 % wykonania wszystkich wydatków.  

 

Struktura wydatków  
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Wykres przedstawia strukturę poszczególnych wydatków w Gminie Zębowice w 2021 r.  

 

3.4. Przychody i rozchody Gminy Zębowice 
 

Przychody gminy Zębowice 

 

W 2021 r. zaplanowano przychody w kwocie 1 919 623,92 zł. Po dokonanych 

zmianach uchwałami Rady Gminy, przychody zostały ustalone na kwotę 3 292 

599,99 zł, z tego na: 

− przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych) – 843 783,12 zł, 

− wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

z lat ubiegłych – 200 000,00 zł, 

− nadwyżkę z lat ubiegłych – 2 248 816,87 zł. 

  

Rozchody gminy Zębowice 

 

W 2021 r. zaplanowano rozchody w kwocie 200 000,00 zł, z tego na: 

− spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r. na przebudowę drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowościach: Kadłub Wolny, Siedliska, Prusków w kwocie 

200 000,00 zł. 

 

Rolnictwo i łowiectwo
1% Transport i łączność

6%

Administracja 
publiczna

11%
Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1%

Oświata i wychowanie
32%

Pomoc społeczna
5%

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

1%

Rodzina
25%

Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska
16%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

2%
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Wykres przedstawia przychody i rozchody w Gminie Zębowice w 2021 r.  

 
 

3.5. Zobowiązania Gminy Zębowice 

 

Gmina Zębowice na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiadała żadnego zadłużenia.  

 

ROZDZIAŁ IV – Infrastruktura komunalna 

 

4.1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 r. 

 

W analizowanym roku budżetowym 2021 staraliśmy się zrealizować wszystkie 

zaplanowane zadania inwestycyjne i dostosować się do nowych wyzwań 

narzuconych nam w pandemii. Tym bardziej cieszy fakt, że udało się zrealizować 

wiele priorytetowych inwestycji ukierunkowanych zarówno na budowę i poprawę, 

jakości dróg gminnych, budowę infrastruktury wodno-ściekowej, budowę oświetlenia 

ulicznego, poprawę efektywności energetycznej budynków. Nie ukrywamy, że także i 

w naszej gminie panująca pandemia COVID-19 odbiła swoje piętno w zakresie 

realizacji inwestycji. Wstrzymanie produkcji wielu surowców, problemy z dostawą 

materiałów, niekorzystnie wpłynęło na realizację inwestycji i spowodowało, że 

niektóre przedsięwzięcia rozpoczęte w 2021 r. zostały zakończone w 2022 r. Sześć z 

zaplanowanych i przyjętych do realizacji inwestycji zostało w 2021 r. zrealizowanych 

w całości, z wyjątkiem trzech inwestycji, które nie wygasły z upływem roku 

budżetowego i zostały zakończone w 2022 r. Do przedsięwzięć tych należą: 

wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej 

w Zębowicach oraz przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury 

i Czytelnictwa w Zębowicach. W przypadku inwestycji „Wymiana nieefektywnego 

źródła ciepła na kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni w Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zębowicach”, wykonanie robót zakończono w grudniu 2021 r. natomiast 

uregulowanie płatności nastąpiło w 2022 r. Zadania inwestycyjne realizowane były 

zarówno ze środków własnych gminy jak również poprzez dofinansowanie 

z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu Edycja 1/2021, czy 

też Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022. 

Kontynuowaliśmy rozpoczętą inwestycję z roku 2019, tj., wybudowano 76 

ROZCHODY

PRZYCHODY

Przychody i rozchody w 2021 roku

[zł]
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przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji, która w całości 

finansowana była z budżetu gminy wyniosła 1 590 214 zł.   

 

Przy tak małych wpływach środków własnych staramy się racjonalnie 

gospodarować posiadanymi zasobami. Staramy się pozyskiwać dodatkowe środki 

zewnętrzne, dokonujemy analitycznych i logicznych rozliczeń, zestawiamy je z 

możliwościami budżetowymi, żeby w jak najlepszy i gospodarny sposób zrealizować 

potrzebne zadania zaspakajając tym samym zmieniające się potrzeby mieszkańców. 

Bardzo wysoki poziom inwestowania i pomnażania majątku własnego gminy 

świadczy o gospodarnym jej zarządzaniu.  

 

Plan i wykonanie inwestycji w 2021 r. przedstawia się następująco (w zł): 

 

Lp. 
Dział, 

rozdział 
Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

1. 600-60017 

Budowa przepustu wraz z przebudową drogi 

gminnej w jej obrębie poprzez rozbiórkę 

istniejącego mostu – kategoria obiektu – 

XXVIII na działce położonej w miejscowości 

Zębowice, ul. Borowiańska 

254 800,00 254 776,61 100% 

2. 600-60017 

Remont drogi dojazdowej do remizy OSP 

Knieja oraz placu przy świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Knieja 

28 982,24 28 916,34 100% 

3. 600-60017 Remonty dróg na terenie sołectwa Siedliska 142 200,00 142 126,22 100% 

4. 754-75412 

Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na 

kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni w 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach 

134 000,00 

0,00 (134 000,00 zł to 

wydatki, które nie 

wygasły z upływem 

roku budżetowego 

i zostaną poniesione 

w roku 2022) 

100% 

5. 801-80101 
Wykonanie robót termomodernizacyjnych 

budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach 
620 000,00 

521 223,00 (98 777,00 

zł to wydatki, które nie 

wygasły z upływem 

roku budżetowego 

i zostaną poniesione 

w roku 2022) 

100% 

6. 801-80104 

Wykonanie robót termomodernizacyjnych 

budynku Przedszkola Publicznego 

w Zębowicach 

320 000,00 319 994,80 100% 

7. 900-90001 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków – poprawa warunków życia 

mieszkańców  

1 590 214,00 1 590 214,00 100% 

8. 900-90015 
Budowa linii 0,4 kW oświetlenia drogowego 

w miejscowości Kadłub Wolny 
10 000,00 9 995,46 100% 

9. 921-92109 

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 

Informacji Kultury i Czytelnictwa 

w Zębowicach 

74 117,80 

0,00 (74 117,80 zł to 

wydatki, które nie 

wygasły z upływem 

roku budżetowego 

i zostaną poniesione 

w roku 2022) 

100% 

OGÓŁEM: (1-9) 3 174 314,04 3 174 141,23 100% 

Tabela przedstawia plan i wykonanie inwestycji gminnych (z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych) 

w 2021 r.  

 

Zakończone w 2021 r. i będące w realizacji inwestycje w gminie Zębowice 
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Inwestycje drogowe  

  
1) „Budowę przepustu wraz z przebudową drogi gminnej poprzez rozbiórkę 

istniejącego mostu w ciągu ul. Borowiańskiej w miejscowości Zębowice”. 

Całkowity koszt inwestycji: 254 776,61 zł. 

 
2) „Remonty dróg na terenie sołectwa Siedliska” łącznie kosztował 142 126,22 zł, 

w  tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 11 000,00 zł, natomiast w ramach 

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wydano 5 000,00 zł.  

 

3)  „Remont drogi dojazdowej do remizy OSP Knieja oraz placu przy świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Knieja”. 

 

Całkowity koszt inwestycji: 28 916,34 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 

wydatkowano kwotę 17 882,24 zł, natomiast w ramach Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej wydano 5 000,00 zł. 

  

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska 

 

1) „Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na kocioł olejowy oraz modernizacja 

kotłowni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach”. 

  Jednym z zadań inwestycyjnych realizowanym w 2021 r. była wymiana 

nieefektywnego źródła ciepła na kocioł olejowy oraz modernizacja kotłowni 

w  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach. Na realizację tego zadania została 

zaplanowana kwota 134 000 zł. Ostatecznie wartość inwestycji zamknęła się kwotą 

96 748,49 zł . (płatność 2022 r.)  

  Dzięki staraniom Wójta Gminy i pracowników merytorycznych Urzędu, udało 

się także pozyskać dla tej inwestycji dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 47 345,82 zł. 

 W remizie OSP w Zębowicach dokonano wymiany pieca. W miejsce starego 

opalanego węglem i drewnem zamontowano żeliwny kocioł kondensacyjny nowej 

generacji na olej opałowy. Natomiast w pomieszczeniu składu opału wyodrębniono 

miejsce na dwa zbiorniki na olej o łącznej pojemności 3 tyś litrów. Wymiana pieca 

przyczyni się wydatnie do poprawy, jakości powietrza w obrębie obiektów 

usytuowanych w pobliżu remizy OSP, do której zobowiązaliśmy się, jako Gmina 

przystępując do Programu Ochrony Powietrza LIFE. 

 

2) „Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w 

Zębowicach”. 

  W 2021 r. na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 

521 223,00 zł. Dofinansowanie uzyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 
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  Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na styczeń 2022 r. Na ostatni 

etap z budżetu gminy zapewniono kwotę 98 777,00 zł, to wydatki, które nie wygasły 

z upływem 2021 r. i  zostały zrealizowane w I kw.  2022 r. 

 W ramach prac zdemontowano stare i zamontowano nowe okna i parapety 

zewnętrzne oraz ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi. Wymieniono 

również kraty okienne i rynny. Na części niskiej budynku ocieplono dach, dokonano 

obróbki attyk i kominów oraz wykonano nowe obróbki blacharskie murów ogniowych, 

okapów i kołnierzy. Ostatni etap inwestycji zaplanowany na 2022 rok objął montaż w 

budynku kotła olejowego i zbiorników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek PSP w Zębowicach 

3)  „Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Przedszkola Publicznego 

w Zębowicach” 

Całkowity koszt inwestycji: 319 994,80 zł. Dofinansowanie uzyskano z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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Budynek PP w Zębowicach 

W ramach wykonanych prac budynek Przedszkola przeszedł gruntowny remont. 

Prace trwały od początku sierpnia do połowy listopada. Remont obejmował: 

• ocieplenie podłogi na strychu 

• ocieplenie budynku (styropianem) 

• wykonanie elewacji (tynkowanie) 

• wymianę parapetów zewnętrznych 

• ocieplenie dachu (płaski dach na części dobudowanej) 

• montaż paneli fotowoltaicznych 

• demontaż kotła węglowego oraz montaż kotła z zamkniętą komorą spalania na 

ogrzewanie olejowe wraz ze zbiornikami na paliwo.  

  W efekcie wykonanych prac zmienił się nie tylko wygląd zewnętrzny 

przedszkola, ale również jego funkcjonalność. Poprzez montaż paneli 

fotowoltaicznych przedszkole poniesie dużo mniejsze koszty na energię elektryczną. 

Z kolei montaż pieca olejowego pozwoli na utrzymanie ciepła w budynku przez cały 

czas, a sam obiekt stanie się bardziej ekologiczny i przyjazny mieszkańcom i 

środowisku. 

4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – poprawa warunków życia 

mieszkańców” 

W 2021 r. w ramach zadań inwestycyjnych kontynuowano program budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP 4. Zostało wybudowanych 76 

oczyszczalni typu SBR. Wartość inwestycji, która w całości finansowana była z 

budżetu Gminy Zębowice zamknęła się kwotą 1 590 214 zł. 
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

5) „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w 

Zębowicach” 

W 2021 r. na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskano z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych kwotę 74 117,80 zł. To wydatki, które nie wygasły z upływem 

2021 r. gdyż zaplanowane przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I kw.  2022 r.  

 

Inwestycje oświetleniowe 

 

1) „Budowa linii 0,4 kW oświetlenia drogowego w miejscowości Kadłub Wolny” 

 

Wartość inwestycji: 9 995,46 zł, zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Kadłub Wolny. 

 

4.2. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę 
 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej prowadzi działalność w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.  Uwzględnia w niej 

szczególnie ochronę odbiorców usług, wymagań stawianych w ochronie środowiska 

optymalizując powstałe koszty. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach decyzją NrGL.RZT.70.180.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. zatwierdził taryfę 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Zębowice na okres 3 lat. Należy dodać, że Rada Gminy nie podjęła 
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uchwały o dopłacie do sprzedaży 1m3 wody. Woda dostarczana mieszkańcom Gminy 

z ujęcia głębinowego w miejscowości Knieja nie wymaga uzdatniania i dezynfekcji w 

związku z tym, współczynnik różnicujący opłatę zmienną za usługi wodne wynosi 2 

(skala od 0,3 do 2) 

 

Miejscowość 
Dł. sieci 

tranzytowej 

Dł. sieci 

rozd. 

Ilość 

przyłączy 
Hydranty 

Zużycie 

wody 

Strata 

wody 
Studnia I Studnia II 

Zużycie 

kwartalne 
 

Knieja 9900 2700 83 32 6 245      

           

Knieja-Łąka 

(magistr.) 

          

Łąka 1200 730 46 15 3618  31.03.20

21 r. 

31.03.2021 r. 24201 I kw. 

Kosice 900 1400 34 8 2649      

Łąka-Kosice 

(magistr.) 

      30.06.20

21 r. 

30.06.2021 r. 29366 II kw. 

Radawie-

Radawka 

10200 6530 163 44 24647      

Borowiany    11   30.09.20

21 r. 

30.09.2021 r. 29079 III kw 

Zębowice 20900 11570 387 50       

       31.12.20

21 r. 

31.12.2021 r. 29377 IV kw 

Zębowice    28 31334    

Grotrans-Łany     7      

Kadłub Wolny 8600 5400 150 38 10940      

           

Siedliska 5300 1000 30 30 2 051      

Prusków 2300 1300 37  2 181      

Poczołków 2792 704 34 11 2 496      

Osiecko 1970 1509 28 1 1 270      

RAZEM 64062 32843 987 268 87438 24585 60921 51102   
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117 227 

Łączna długość sieci - 96 905        

Tabela przedstawia charakter sieci i zużycia wody w 2021 r. w podziale na miejscowości. 

Cena wody w zł/m3 
stawka opłaty abonamentowej za miesiąc 

Okres obowiązywania taryfy Taryfa grupowa odbiorców 

3,60 + VAT 
4,07 + VAT 

od 23.05.2020 r. 

do 30.08.2021r. 
Wszyscy odbiorcy 

3,74 + VAT 
4,74 + VAT 

Od 31.08.2021 r. 

do 30.08.2022 r. 
Wszyscy odbiorcy 

Tabela przedstawia stawki opłaty abonamentowej za wodę obowiązujące w latach 2020-2022 r. 

 

Gospodarka finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
 

1. Na 2021 r. przewidziano wpływy w wysokości 463 646 zł, w tym wpływy z usług i 

sprzedaży wody – 458 525 zł, dochody budżetowe – 4 521 zł, odsetki od 

należności przeterminowanych – 600 zł. 

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/127/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. zwolniono Zakład 

z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 w kwocie 4 520,39 zł, z 

przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. 

3. Stan środków obrotowych na koniec 2021 r., ustalono w kwocie 38 067,00 zł. 

Nadwyżka środków obrotowych za rok 2021 wyniosła – 9 186,80 zł. 

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło: 435 373,02 zł, w tym z tytułu 

wpływu z usług i sprzedaży wody – 430 363,11 zł, wpływu z różnych dochodów –  

4 520,39 zł, odsetki – 489,52 zł. 

4. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło – 420 233,06 zł, w tym na 

wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono – 218 722,63 zł, natomiast kwota – 

201 510,43 zł, została przeznaczona na opłaty związane z funkcjonowaniem 

urządzeń systemu poboru wody, jej sprzedaży oraz na zakup materiałów 

eksploatacyjnych.  

 

4.3. Drogi gminne i obiekty mostowe  

 

 

 

 

 

 

 

Droga w Kadłubie Wolnym 
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Infrastruktura drogowa w gminie obejmuje aktualnie: Drogi gminne – 79 km, w 

tym gminne publiczne – 18,10 km; gminne wewnętrzne – 60,90 km – wszystkie 

utwardzone powierzchnią asfaltową. 

W 2021 r. znaczącą część środków z budżetu gminy wydatkowano na 

infrastrukturę drogową – na ten cel przeznaczono kwotę 1 039 570,68 zł, tj. 6 % 

wykonania wszystkich wydatków.  

W 2021 r. udało się wygospodarować z budżetu gminy oprócz środków na 

zadania inwestycyjne także dodatkowe środki na remont i modernizację dróg, 

mostów i przepustów: 

  Na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Zębowice 

razem z nadzorem inwestorskim wydano 76 889,27 zł, w tym w ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Poczołków kwotę 3 391,26 zł.  

  Na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kadłub Wolny łącznie z 

nadzorem inwestorskim wydatkowano 286 070,64 zł, w tym ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Kadłub Wolny wydano 14 059,80 zł.   

  Usługa załadowania i dowozu kruszywa oraz wyrównania nawierzchni 

remontowanej drogi w miejscowości Radawie wyniosła 15 498,00 zł. Natomiast 

wykonanie odwodnienia w miejscowości Radawie kosztowała 10 391,04 zł. Na różne 

opłaty i składki wydano kwotę 394,00 zł. 

  W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Poczołków dokonano wymiany 

tablic informacyjnych na terenie sołectwa za kwotę 8 031,35 zł, natomiast 

dokończenie oznakowania ulic w sołectwie Radawie w ramach funduszu sołeckiego 

wyniosło 1 703,55 zł. Na zakup paliwa do wykaszarki, ciągnika i ładowarko-koparki 

wydatkowano kwotę 11 225,13 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 

421 156,39 zł. Na wycinkę drzew wydano 17 496,00 zł, zaś na kruszenie gruzu 

15 375,00 zł. 

Na przegląd dróg gminnych publicznych wydano kwotę 3 500,00 zł. Nadzór 

inwestorski oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy 

Zębowice wyniósł łącznie 74 965,20 zł.  

 

Gmina Zębowice w 2021 r. udzieliła dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizacje 

inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 w miejscowości Zębowice” w 

wysokości 70 000,00 zł. 
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Przebudowa drogi powiatowej w Zębowicach 

Łącznie wyremontowano 4775 m2 tj. 1,23 km dróg gminnych i 
wyremontowano 2325 m2 tj. 0,77 km dróg gminnych wewnętrznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most przy ul. Eichendorffa w Zębowicach 

 
 W 2021 r. zakończyły się prace remontowe istniejącego obiektu mostowego 

zlokalizowanego w ciągu ul. Eichendorffa w Zębowicach na rzece Libawa. W ramach 

prac dokonano wymiany nawierzchni na moście, rozebrano stare i zamontowano 

nowe balustrady. Zabezpieczono również podpory przed dalszym podmywaniem 

poprzez ułożenie mieszanki betonowej wypełniającej przestrzeń między palami. 
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Przyczółki umocniono betonem z zatopionym w nim kamieniem o grubości 10 cm. 

W  korycie rzeki wykonano umocnienie w postaci kiszki faszynowej. Umocniono też 

stożki skarpowe oraz naprawiono wyloty z kanalizacji deszczowej. Prace, których 

wartość zamyka się kwotą 188 529,64 zł wykonała firma REMOST z Olesna.  

 

4.4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 

Na oświetlenie dróg w gminie wydano kwotę 213 079,96 zł.  

 

  W 2021 r. przygotowano także dokumentację projektową na rozbudowę linii 

oświetlenia drogowego w miejscowości Kadłub Wolny, ul. Izydora Murka w kierunku 

Zębowic, realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022.  

W ramach umowy na serwis oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zębowice 

z  Firmą Tauron Nowe Technologie S.A. wymieniono lampy sodowe na lampy LED 

w  ilości 33 sztuk. Lampy zostały wymienione na ul. Dobrodzieńskiej i ul. Opolskiej 

w  miejscowości Zębowice. 

W 2021 r. na serwis oświetlenia drogowego przeznaczono kwotę 101 880,96 zł 

brutto. 

 

ROZDZIAŁ V – Mienie Gminy Zębowice 
 

5.1. Mienie Gminy Zębowice – gospodarka nieruchomościami 

Mienie komunalne – stanowi własność Gminy oraz inne prawa majątkowe należące 

do Gminy. 

Nabywanie mienia komunalnego przez Gminę następuje:  

1) na podstawie ustawy; 

2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic 

gminy; 

3) w wyniku przekazania przez administrację rządową – w drodze rozporządzenia; 

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej; 

5) przez inne czynności prawne; 

6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 
 

Mienie Gminy Zębowice 
 

1. Grunty ogółem (stan na dzień 31.12.2021 r.): 161,8208 ha, w tym: 
 

1) grunty rolne oddane w dzierżawę (R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, Lzr): 9,0839 ha  

2) grunty przemysłowe oddane w dzierżawę (Ba): 0,0000 ha 

3) grunty pozostałe oddane w dzierżawę (W, Lz, Ls, B, Bi, Bz): 0,8220 ha 

4) grunty w użyczeniu: 1,8804 ha 

5) grunty pozostałe (pod drogami i budynkami): 149,7045 ha 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prawa_majątkowe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Administracja_rządowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporządzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Działalność_gospodarcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynność_prawna
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2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią powierzchnię: 1,6415 ha 

3. Gmina Zębowice nie posiada żadnych wierzytelności, akcji itp. 

4. Na zabudowanych gruntach znajdują się następujące obiekty:  
 

1) Budynek Urzędu Gminy - ul. Izydora Murka 2 dz. nr 1206, 

2) Dom Spotkań, ul. Izydora Murka 1 dz. nr 1135,  

3) Budynki Szkoły Podstawowej:  

a) Zębowice, ul. Oleska 10 dz. nr 962,  

b) Zębowice, ul. Oleska 27A dz. nr 1116, 

c) Hala sportowa w Zębowicach dz. nr 1116,  

4) Publiczne Przedszkole w Zębowicach, ul. Dobrodzieńska 32 dz. nr 1470 i 1471, 

5)  Budynek w Radawiu, ul. Szkolna 22 dz. nr 908,  

6) Budynek byłej szkoły w Kadłubie Wolnym dz. nr 1414/3, 

7) Ośrodek zdrowia w Zębowicach dz. nr 1131,  

8) Świetlice wiejskie 
9) Osiecko nr 30 (udział Gminy Zębowice -  23,27%) dz. nr 153,  
10) Prusków nr 27 dz. nr 131, 
11) Knieja ul. Szkolna 9a (udział 5952/10000 Gminy Zębowice - 59,52%) dz. nr 318, 

pow. 0,0424 ha; pow. użyt. Lokalu – 108,7 m2, 

12) Radawie, ul. Ludowa 12 dz. nr 855,  

13) Lokal użytkowy w Łące nr 33 (udział 1919/10000 - Gmina Zębowice -  21,11%) 

dz. nr 164, pow. 0,2168 ha. Pow. użyt. Gminy – 61,00 m2 , współwł. 227,88 m2 

14) Budynek GOPS Zębowice, ul. Eichendorffa 2 dz. nr 1206,  

15) Lokal mieszkalny w Radawiu przy ul. Stawowej 9a/1 (udział 50/100 Gminy 

Zębowice - 50,0%) dz. nr 715, pow. 0,0818 ha, pow. użyt. Lokalu – 62,38 m2. 

Działka Nr 725 Radawie – udział 1/8 Gminy, pow. 0,0634 ha. Pow. budynku 

gospodarczego – 14,90 m2 , działka Nr 716 Radawie – pow. 0,0127 ha, udział 

1/11  – szambo, 

16) Budynki mieszkalne, w tym 13 lokali mieszkalnych: 

a) Zębowice, ul. Opolska 50 (6 lokali mieszkalnych) dz. nr 213,  

b) Zębowice, ul. Dobrodzieńska 11 (2 lokale mieszkalne) dz. nr 1279,  

c) Zębowice, ul. Opolska 48 (2 lokale mieszkalne) dz. nr 191,  

d) Zębowice, ul. Izydora Murka 3 (2 lokale mieszkalne) dz. nr 1132,  

e) Prusków nr 27 - (1 lokal mieszkalny) dz. nr 131,  

f) Budynki gospodarcze; 

17) Strażnice OSP zlokalizowane na terenie Gminy Zębowice: 

a) Knieja dz. nr 319, pow. 0,0652 ha 

b) stara strażnica w Kniei dz. nr 463, 

c) Łąka (były budynek OSP) dz. nr 46,  

d) Radawie dz. nr 855,  

e) Zębowice dz. nr 965,  

f) Kadłub Wolny dz. nr 391/3; 

18) Stacja wodociągowa w Kniei dz. nr 553 

19) Przepompownia w Kadłubie Wolnym dz. nr 535/2. 
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5.2. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub 

najem nieruchomości 

 

 Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o 

gospodarce nieruchomościami i Kodeksie cywilnym. Grunty będące własnością 

gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w 

użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę lub najem. 

 

W 2021 r. z tytułu obrotu nieruchomościami gminnymi uzyskaliśmy dochód w kwocie: 

177 484,29 zł. 

  

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki, lokale): 61 482,79 zł. 

 

1) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Zębowicach działka nr 

1241/3 - 4 635,05 zł, 

2) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Zębowicach działka nr 

1275 - 11 854,79 zł, 

3) sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Zębowicach dz. nr 885 - 

44 440,00 zł, 

4) sprzedaż z bonifikatą nieruchomości gruntowej zabudowanej w Poczołkowie dz. 

nr 313 - 552,95 zł. 

Z tytułu wieczystego użytkowania: 1 514,34 zł.  

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne, użytkowe i 

grunty) - 114 093,73 zł. 

Z tytułu trwałego zarządu nieruchomości: 393,43 zł. 

 

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina nabyła 2 

nieruchomości gruntowe: 

 

1) nieruchomość gruntowa niezabudowana w Radawiu dz. nr 1082/1 o pow. 0,0018 

ha, przeznaczona pod poszerzenie drogi w Radawiu, wartość nabycia działki - 

5 613,50 zł, 

2) nieruchomość gruntowa niezabudowana w Radawiu dz. nr 907/1 o pow. 0,0284 

ha, która stanowi drogę gminną wewnętrzną, wartość nabycia działki – 8 200,00 

zł. 

 

Dzięki wpływom uzyskanym z obrotu nieruchomościami gminnymi udało się nam 

sfinansować kluczowe zadania realizowane przez gminę.  

 

Zestawienie ilościowe gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r. 

 



 

45 

 

 Powierzchnia wykazana w hektarach 
Dochody i wartość wykazane w tysiącach złotych 

Lp. Wyszczególnienie 
rodzaju użytków 

Powierzchnia  
ogółem 

Powierzchnia wg rodzaju prawa władania 

W bezpośrednim 
zarządzie gminy 

dzierżawa użyczenie 
użytkowanie/ 
użytkowanie 

wieczyste 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Grunty rolne (R, S, 

Ł, Ps, Br, Wsr, 
Lzr) 

19,8947 10,0391 9,0839 0,0680 0,7037 

2. 

Lasy i tereny 
zadrzewione, 

Zakrzewione (Ls, 
Lz) 

5,6630 5,3630 0,3000 0,0000 0,0000 

3. Wody (Ws, Wp) 1,6654 0,0670 0,0000 1,5984 0,0000 

4. Rowy (W) 6,4451 6,3219 0,0300 0,0932 0,0000 

5. 

Tereny 
komunikacyjne 
drogi, place (dr, 

Tk, Ti, Tp) 

112,8344 112,6756 0,0156 0,0000 0,1432 

6. 

Tereny 
mieszkaniowe, 
Użyteczności 

publicznej (B, Bi, 
Bp, Bz, K) 

9,9388 8,2014 0,8220 0,1208 0,7946 

7. 
Tereny 

przemysłowe (Ba) 
3,9847 3,9847 0,0000 0,0000 0,0000 

8. 
Tereny różne  

i nieużytki (Tr, N) 
3,0362 2,9108 

 
0,1254 

 
0,0000 0,0000 

Ogółem powierzchnia w 
ha: 

 
Ogólna wartość: 

163,4623 149,5635 10,3769 1,8804 1,6415 

 
 

 
Dochody uzyskane do 

31 grudnia 2021 r. 
Ogółem: 

  

Sprzedaż mienia     
nieruchomości lokale     

61.482,79 zł 0,00     

 

Tabela przedstawia zestawienie ilościowe gruntów będących własnością Gminy Zębowice w 2021 r. w podziale na rodzaje 
użytków, rodzaj prawa władania oraz przedstawia dochody uzyskane w 2021 r. ze sprzedaży mienia Gminy Zębowice. 

 

 

 
Rozdział VI – Zagospodarowanie przestrzenne 
 
 

6.1. Planowanie przestrzenne 

 

W Gminie Zębowice w 2021 r. obowiązywały następujące plany zagospodarowania 
przestrzennego: 
▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zębowicach – przyjęty 

Uchwałą nr XVII/157/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Zębowice, zmieniony Uchwałą nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 
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września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zębowice oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Opolskiego Sygn.IN.743.57.2016.AD z dnia 12 października 2016 r. 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na 

gruntach wsi Radawie – przyjęty uchwałą nr XXXII/289/2014 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

 

 Na terenie Gminy Zębowice w 2021 r. obowiązywało Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice – przyjęte uchwałą 

nr XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice. 

W 2021 r. wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycja ta dotyczyła: 

▪ Budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w Kadłubie 

Wolnym. 

 

 W 2021 r. wydano 27 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 5 decyzji 

dotyczących zabudowy gospodarczej, 20 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej. 

 Cieszy nas fakt, że pomimo pandemii i ograniczonej aktywności społecznej 

liczba wydanych decyzji kształtowała się na wysokim poziomie, co świadczy o 

zainteresowaniu inwestowaniem w budowę i rozbudowę różnorodnej infrastruktury. 

Ciekawe jest to, że duża ilość decyzji o warunkach zabudowy (20) dotyczyła budowy 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Można powiedzieć, że nasi mieszkańcy 

chcą podnieść swój standard mieszkaniowy, ale równocześnie wiążą się na dłużej z 

miejscem zamieszkania na terenie naszej gminy. Tak różnorodność aktywności 

budowlanej cieszy bo potwierdza rosnącą atrakcyjność gminy Zębowice zarówno dla 

mieszkańców jak i przedsiębiorców. Wpływ na to ma na pewno dobra i ciągle 

rozwijająca się sieć drogowa czy pozostała infrastruktura gminna. 

 

 

ROZDZIAŁ VII - Ochrona środowiska  
 

7.1. Program Ochrony Środowiska 
 

Dla usystematyzowania i odpowiedniego planowania działań w zakresie ochrony 

środowiska Gminy mają obowiązek opracować Program Ochrony Środowiska spójny 

z pozostałymi dokumentami strategicznymi. Wójt Gminy Zębowice w 2018 r. 

opracował Program Ochrony Środowiska dla gminy Zębowice na lata 2018-2021 z 

perspektywą na lata 2022-2025 przyjęty uchwałą Nr XXIX/214/2018 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 19 marca 2018 r.  
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W 2021 r. Wójt Gminy Zębowice realizował zapisane w tym programie zadania: 

 

1) realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice, 

  2) promowanie i rozwój transportu rowerowego poprzez budowę dróg rowerowych i     

infrastruktury dla rowerzystów, 

3) wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

4)termomodernizacja z wymianą źródła ciepła - budynek szkoły i przedszkola w 

Zębowicach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

5) wymiana nieefektywnego źródła ciepła no kocioł olejowy oraz modernizacja 

kotłowni w OSP w Zębowicach, w ramach środków WFOŚiGW, 

6) termomodernizacja - budynek GOKiCZ w Zębowicach, w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

7) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 

8) kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków typu SBR, 

9) promowanie kompostowania, 

10) odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy, 

11) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie postępowania z odpadami 

i zapobiegania ich powstawaniu oraz w zakresie związanym z ograniczeniem 

emisji, efektywnością energetyczną, oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii. 

 

7.2. Gospodarka odpadami 
 

Składowiska odpadów 

 

Na terenie gminy Zębowice zlokalizowane jest jedno składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Zębowicach Malinowie. Składowisko to 

znajduje się w fazie poeksploatacyjnej, jest zrekultywowane i nie przyjmuje odpadów. 

W 2021 r. na monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej wydano kwotę  

7 023,30 zł.  

Prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń norm. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

 Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zębowice szczegółowo 

opisuje dokument pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 

Zębowice za 2021 rok”. 

 

Odbiór odpadów komunalnych 

  

 Gmina Zębowice w 2021 r., na podstawie art. 6c. ust.1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zorganizowała odbiór 
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy.  

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości, na 

podstawie udzielonych zamówień publicznych, realizowała: 

1) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30.06.2021 r. firma Strach i Synowie Sp. z 

o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 169, 

2) w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31.12.2021 r. firma Remondis Sp. z o.o. z 

siedzibą w Opolu Al. Przyjaźni 9. 

 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z uchwałą Nr 

XII/71/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia 

uchwały Nr XIX/180/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r., nie był organizowany przez 

Gminę. Odpady komunalne z tych nieruchomości były odbierane 

i  zagospodarowywane na podstawie umów zawieranych przez właścicieli 

nieruchomości z przedsiębiorcami wpisanymi do prowadzonego przez Gminę 

Zębowice Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Rodzaje odbieranych odpadów oraz częstotliwość i sposób ich odbioru były 

zgodne z postanowieniami uchwały Nr XV/100/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały Nr 

XV/99/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice. 

Odbiorem odpadów komunalnych w 2021 r. objęto:  

• 2541 osób (średnia roczna), max= 2589 osób, min=2522 osób, 

• 843 posesje zamieszkałe, 

• 13 obiektów należących do jednostek organizacyjnych Gminy Zębowice, 

• 52 szt. koszy ulicznych, 

• 53 właścicieli posesji na podstawie umów.  

Poniższa tabela przedstawia rodzaje i ilości odpadów komunalnych 

odebranych z terenu gminy w 2021 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

 

lp. 

 

kod 

odpadów 

 

rodzaj odpadów 

ilość odpadów [Mg] z nieruchomości 

ogółem  

 

zamieszkałych 

 

 

z koszy 

ulicznych  

na których 

nie 

zamieszkują 

mieszkańcy 

1. 20 03 01 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
633,56 575,25 15,53 42,78 

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/14129/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/14129/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf
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2. 15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
5,94 5,10 0 0,84 

3. 15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
33,46 33,46 0 0 

 15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
31,57 30,59 0 0,98 

4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 65,20 64,32 0 0,88 

6. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 67,14 67,14 0 0 

7. 17 09 04 

Zmieszane odpady z 

budowy, remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 

14,94 14,94 0 0 

8. 15 01 10 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

1,32 1,32 0 0 

9. 20 01 27 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

0,26 0,26 0 0 

10. 20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 

20 01 31 
0,14 0,14 0 0 

11. 20 01 35 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

0,30 0,30 0 0 

12. 20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,13 2,13 0 0 

13. 20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

6,06 

 

0 

 

0 6,06 

Razem  862,02 794,95 15,53 51,54 

 

Na terenie gminy Zębowice nie ma stacjonarnego PSZOK. Odbiór odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i 

strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 

odpadów tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z 

gospodarstw domowych zapewnił system mobilny PSZOK, zorganizowany zgodnie 

z przyjętym na 2021 r. harmonogramem.  

 W m. Zębowice przy ul. Opolskiej działał punkt zbierania odpadów o 

charakterze surowców wtórnych tj. papieru, tworzyw sztucznych i szkła w systemie 

gniazd.  
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Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

 

Zmieszane odpady komunalne były przekazywane do instalacji komunalnych, 

wpisanych na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji 

komunalnych. Były to: 

1)Instalacja Komunalna Gotartów, 46-200 Gotartów 44A, gmina Kluczbork, 

zarządzana przez Eko Region Sp. z o.o. w Bełchatowie ul. Bawełniana 18, 97-

400 Bełchatów, 

2)Instalacja Komunalna MBP w Opolu ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole 

zarządzana przez Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole. 

 

Pozostałe odpady komunalne odbierane selektywnie były przekazywane do 

zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Bioodpady z 

terenu gminy Zębowice były przetwarzane w miejscu powstania zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami. Pochodzące z gospodarstw domowych bioodpady były 

kompostowane w przydomowych kompostownikach. W 2021 r. 100% właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w gminie zadeklarowało przydomowe kompostowanie. 

 

Koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

 

 W 2021 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych był finansowany z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz środków Gminy 

Zębowice, na podstawie uchwał Rady Gminy Zębowice: 

 

1. Nr XVIII/169/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Nr XIII/96/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Nr XV/101/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości wpływów z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

1. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. 

lp. opis kwota [zł] 

1.1 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowana na 2021 r. 

(przypis-odpis, stan księgowy na dzień 31.12.2021) 
610 321,00 

1.2 razem wpływy (stan księgowy na dzień 31.12.2021), w tym: 604 781,25 

1.2.1 
wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowanej na 2021 

rok (wpłaty-zwroty, stan księgowy na dzień 31.12.2021) 
593 972,32 

1.2.2 
wpłaty na poczet zaległości w zadeklarowanej opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (stan księgowy na dzień 31.12.2021) 
6 996,20 
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1.2.3 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (stan księgowy na dzień 31.12.2021) 1 348,80 

1.2.4 odsetki od nieterminowych wpłat (stan księgowy na dzień 31.12.2021) 295,59 

1.2.5 
zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednostek organizacyjnych Gminy 

Zębowice 
2 168,34 

1.3 
nadpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ogółem (stan księgowy na dzień 31.12.2021) 
6 902,46 

1.4 
zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem (stan 

księgowy na dzień 31.12.2021) 
28 744,33 

2. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021 r. 

Zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:  

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

3) obsługi administracyjnej tego systemu;  

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

lp. opis 
kwota 

brutto [zł] 

2.1 

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, w tym: 

615 979,48 

2.1.1 

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

614 294,38  

 

2.1.2 Ważenie kontrolne odpadów 1 685,10 

2.2 
Koszty obsługi administracyjnej systemu i edukacji ekologicznej w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 
77 744,59 

2.2.1 
licencja i nadzór autorski nad programem do obsługi systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 
3 050,40 

2.2.2 koszty osobowe 74 694,19 

Koszty razem: 693 724,07 

 

W 2021 r. wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi były 

wyższe od dochodów o kwotę 88 942,82 zł. W związku z tym na podstawie art. 6r 

ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach w 2021 r. Rada Gminy Zębowice podjęła uchwałę Nr XXIV.153.2021.2021 

z  dnia 27.10.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Zębowice w 2021 r. 

W 2021 r. średnia ilość odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy na 

jednego mieszkańca na rok wynosiła 0,313 Mg/M /rok. Natomiast ilość wytwarzanych 

odpadów na jednego mieszkańca w województwie opolskim wynosiła - 0,379 

Mg/M/rok – (GUS 2020). Należy w tym miejscu dodać, że w liczbie tej nie ma 

zebranych odpadów biodegradowalnych, które są kompostowane u źródła. 

 

Ilość odpadów odbierana z terenu gminy Zębowice w latach 2012-2021  

 

ilość odpadów [Mg] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 



 

52 

 

470,151 550,081 620,34 621,96 664,225 714 36 693,84 772,72 742,08 862,02 

 

 
 

Koszty oczyszczania terenów gminnych z odpadów 
 

W 2021 r. na oczyszczanie gminy z odpadów wydano kwotę 24 098,84 zł, w tym: 

1) materiały do utrzymania czystości - 498,84 zł, 

2) odbiór odpadów z koszy ulicznych i z czyszczenia ulic i placów – 23 600,00 zł. 

 

7.3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Gmina Zębowice realizuje „Koncepcję systemu oczyszczania ścieków przy 

zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Zębowice”. 

 

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano w 2021 r. 1 843 852,56 zł, w tym: 

 

1) zakup materiałów i usług do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków – 

30 299,90 zł, 

2) budowa 76 przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 590 214,00 zł, 
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3) czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków i zagospodarowanie nadmiaru 

osadu – 216 315,36 zł, 

4) monitoring składowiska – 7 023,30 zł. 
 

7.4. Ochrona powietrza atmosferycznego 

 

 

Projekt pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 
GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL jest Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i 
współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 
Czystość środowiska a w szczególności zadbanie o jakość powietrza jest 

bardzo nurtującym i rozwojowym tematem. Każda gmina zobowiązana jest zadbać o 

swoje lokalne środowisko, a podstawą zachodzących i nadchodzących zmian są 

regulacje prawne zawarte m.in w ustawie prawo ochrony środowiska, ale przede 

wszystkim w uchwale antysmogowej Sejmiku Województwa Opolskiego - uchwała Nr 

XXXII/367/2017 z dnia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw. Gmina Zębowice w 2020 r. przystąpiła do projektu 

POP life „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach 

województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL /000398 – LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl 

finansowane ze środków UE w ramach Programu LIFE i współfinasowany przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Program realizowany jest od dnia 01.10.2021 r. i ma na celu: 

• Edukację ekologiczną dla mieszkańców w zakresie świadomości procesowania 

poprawy jakości powietrza w gminie; 

• uświadamiać mieszkańców o konieczności wymiany źródeł ciepła na te 

ekologiczne, a z czasem również doradzać i pomagać w ich doborze; 

• wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego, w tym naszej gminy;  

• respektowanie przepisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa 

Opolskiego; 

• przygotowywanie programów, uchwał, zarządzeń z zakresu ochrony powietrza w 

gminie oraz gospodarki niskoemisyjnej, której wzrost osiąga się w wyniku 

integracji wszystkich aspektów gospodarki wokół niskoemisyjnych technologii i 

praktyk, wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii i 

proekologicznych innowacji technologicznych. Przygotowywanie sprawozdań z 

realizacji Programu Ochrony Powietrza.  
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W grudniu 2021 r. odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne również w ramach 

projektu POP life zorganizowane przez Gminnego Koordynatora, na którym Wójt  

przedstawił kwestie dotyczące zanieczyszczania powietrza oraz łagodzenia skutków 

klimatu, a następnie opowiedział o niskoemisyjnych technikach spalania. Gminny 

Koordynator przedstawił na spotkaniu obowiązki gminy wynikające z uchwały 

antysmogowej uchwalone przez Sejmik Województwa Opolskiego oraz obowiązek 

składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw tzw. 

DEKLARACJA CEEB. 

  

7.5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
 

Wójt Gminy Zębowice realizuje Program Usuwania Wyrobów Zawierających 

Azbest. W ramach tego programu na bieżąco aktualizuje inwentaryzację wyrobów 

zawierających azbest i organizuje przy udziale środków z NFOŚiGW i WFOŚiGW w 

Opolu usuwanie tych wyrobów. W 2021 r. nie wpłynęły wnioski od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Zębowice o udzielenie dotacji na zadanie polegające 

na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

 

7.6. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy 

    

  Wizytówką naszej gminy są zadbane tereny zielone. Każdego roku w ramach 

posiadanych środków staramy się dbać o tereny zielone poprzez ich właściwe 

utrzymanie i zagospodarowanie. W 2021 r. na te cele wydatkowano - 21 769,77 zł, w 

tym: 

 

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 400,00 zł, 

2) zakup paliwa i materiałów niezbędnych do wykaszania oraz usług 

remontowych sprzętu - 5 020,40 zł, 

3) wycinka drzew w miejscowości - 11 340,00 zł, 

4) opinia dendrologiczna pomnika przyrody - 1499,37 zł 

5) Wykaszanie traw - 3 510,00 zł.  
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ROZDZIAŁ VIII - Kultura  

8.1. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w 

Zębowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budynek Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 

 

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach jest 

samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie Statutu uchwalonego przez 

Radę Gminy Zębowice uchwałą nr XXI/167/09 z dnia 24 lutego 2009 r. 

W 2021 r. w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury i Czytelnictwa w 

Zębowicach zatrudnionych było na dzień 31.12.2021 r. 5 osób (tj. 2,75 etatu).  

• dyrektor - ½ etatu, 

• główny księgowy - ½ etatu, 

• młodszy bibliotekarz - 1 etat, 

• pracownik gospodarczy - ½ etatu, 

• sprzątaczka – ¼ etatu. 

 

W w/w okresie GOIKiCz. zorganizował: 

Trzy wystawy okolicznościowe w holu GOIKiCz w Zębowicach Gminny Ośrodek 

Informacji Kultury i Czytelnictwa. Dzięki opłacanym składkom przez wójta Gminy za 

przynależność do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” Dyrektor Instytucji 

Kultury wraz ze lokalnymi Stowarzyszeniami organizował następujące eventy: 

• z Kołem Gminnym TSKN i Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”: 

 



 

56 

 

- rajdu rowerowy szlakami Doliny Małej Panwi pt. „Śladami Karolinki” 

- akcji NOC MUZEÓW 2021 - nocne zwiedzanie muzeów i izb regionalnych z 

naszego terenu. W ramach tej akcji udostępniono dla zwiedzających zbiory Izb 

Regionalnych w m. Zębowice i Kadłub Wolny. Nasze obiekty zwiedzali miłośnicy 

historii nie tylko z terenu działania Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”, ale 

również z innych regionów naszego województwa oraz województwa śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiedzanie Izby Regionalnej w Kadłubie Wolnym w ramach akcji Noc Muzeum 2021 

 

•  z Stowarzyszeniem LGD "Kraina Dinozaurów”  

- niedziela w „Krainie Dinozaurów”- Kulturalne lato z rodziną, 

• z Ochotniczą Strażą Pożarną 

- gminne zawody sportowo - pożarnicze - Piknik rodzinny, 

•  10-lecie Partnerstwa pomiędzy Gminą Związkową Birkenfeld a Gminą 

Zębowice. 

 

  W GOIKiCz odbywał się także kurs języka angielskiego dla dzieci, próby 

„Promyków Maryi” próby Chóru Zębowice. 

 W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Informacji Kultury i 

Czytelnictwa w Zębowicach prowadził w 2021 r. wynajem pomieszczeń i sprzętu na: 

• imprezy okolicznościowe, 

• zebrania, narady, spotkania, szkolenia. 

 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 

na bieżąco współpracuje z wójtem gminy w sprawach dotyczących realizowanych 

przez Ośrodek zadań. Realizując zadnia statutowe współpracuje również z 

dyrektorem Publicznego Przedszkola w Zębowicach, dyrektorem Publicznej Szkoły 
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Podstawowej w Zębowicach, przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów w 

Zębowicach, prezesami LZS Zębowice i Radawie, prezesami jednostek OSP gminy 

Zębowice, sołtysami sołectw gminy Zębowice, przewodniczącym Koła Gminnego 

TSKN, prezesami Stowarzyszeń Rozwoju Wsi Zębowice i Radawie, proboszczami 

Parafii w Zębowicach i Radawiu, przewodniczącą Stowarzyszenia LGD „Kraina 

Dinozaurów” oraz dyrektorami ośrodków kultury z terenu powiatu oleskiego. 

Sprawy finansowe: 

Przychody osiągnięte przez GOIKiCz w Zębowicach w 2021 r. 

• Dotacja budżetowa – 256 861,86 zł 

• Pozostałe przychody operacyjne – 5 480,00 zł 

➢ dotacja Biblioteki Narodowej „Zakup nowości” – 3 000,00 zł 

➢ wynajem pomieszczeń i sprzętu – 2 480,00 zł 

Razem przychody – 262 341,86 zł. 

Wydatki poniesione przez GOIKiCz w Zębowicach w 2021 r.: 

• bieżące utrzymanie budynku Domu Spotkań oraz świetlic w Osiecku i Pruskowie 

- 54 874,07 zł 

• imprezy - 6 934,26 zł 

• wynagrodzenie z pochodnymi - 187 785,77 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe) 

• zakup książek - 6 000,00 zł 

• zakup wyposażenia - 1 244,60 zł 

• odpis na ZFŚS - 5 296,84 zł 

• delegacje służbowe - 206,32 zł 

Razem koszty - 262 341,86 zł. 

Majątek trwały: 

 Stan majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość 

umarzana jest w miesiącu oddania do użytku na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się 

następująco: 

• pozostałe środki trwałe – 86 565,81 zł 

• księgozbiór – 136 971,91 zł 

• wartości niematerialne i prawne – 4 635,01 zł 

Stan majątku trwałego w wartości brutto, którego wartość umarzana jest zgodnie z 

tabelą amortyzacyjną, przedstawia się następująco: 

• budynki – 503 159,15 zł 

• lokale – 46 210,00 zł 

• inne środki trwałe – 115 309,22 zł 

W 2021 r. nie odnotowano skarg na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 
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8.2. Czytelnictwo w Gminie 

W 2021 r. na działalność biblioteki gminnej przeznaczono kwotę 64 989, 50 zł. 

W 2021 r. udostępniono oraz wypożyczono 3672 woluminów. 

 W 2021 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zębowicach zakupiono ze środków 

organizatora 113 książek oraz 114 książek ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki przyjęto 25 a z darów 7 książek. W 

sumie Biblioteka wzbogaciła się w roku sprawozdawczym o 259 książek. W tym okresie 

ubytkowano 536 woluminów.  

Stan księgozbioru na koniec 2021 r. w bibliotece w Zębowicach wynosił: 11 772 woluminów 

a w filii bibliotecznej w Radawiu 5122 woluminy.  

 W 2021 r. udostępniono i wypożyczono łącznie 2766 woluminów a w filii w Radawiu 370. 

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach w ramach prowadzonej działalności 

zorganizowała lub była współorganizatorem wydarzeń kulturalnych m. in.: 

•  w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” spotkanie z książką (w sali w 

przedszkolu), 

• spotkanie autorskie dla dorosłych z Edytą Świętek, 

• spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki, 

• spotkanie pt.: „Literacka przygoda ze Śląską Gwarą” z Markiem Szołtyskiem dla 

uczniów klasy VII i VIII SP, 

• spotkanie literackie pt.: „Krzysztof Kamil Baczyński patron roku 2021” , zwiedzanie 

wystawy o K.K. Baczyńskim dla uczniów klasy VIII SP. 

• zorganizowano wystawę w ramach obchodów: 100 rocznicy plebiscytu na Górnym 

Śląsku - 100 rocznica wybuchu III powstania śląskiego, w ramach której można było 

zobaczyć bogaty księgozbiór dotyczący tematu III powstania śląskiego,  

• wypożyczono z WBP w Opolu 2 wystawy – „Charles Dickens”, „Baczyński – pogodni”. 

 

8.3. Świetlice wiejskie 
 

W 2021 r. przeprowadzono drobne remonty oraz modernizacje świetlic 

wiejskich. Na bieżąco ponoszone są także koszty utrzymania świetlic wiejskich.  

W 2021 r. na remont świetlicy wiejskiej w Osiecku wydatkowano kwotę 30 134,33 zł. 

W Sołectwie Knieja przeprowadziło serwis klimatyzacji za 929,88 zł. Za kwotę 984,00 

zł wykonano drobne prace remontowe budynku sali wiejskiej w Łące. 

W miejscowości Osiecko ze środków sołeckich przeprowadzono remont świetlicy 

wiejskiej na kwotę 11 861,62 zł. Sołectwo Prusków na zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy przeznaczyło razem 11 605,02 zł, w 

tym na wykonanie mebli kuchennych 5 950,00 zł, na zabudowę kubła na śmieci 
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2 300,00 zł, na zakup ławek 1 880,00 zł. W miejscowości Radawie wydano na zakup 

doposażenia sali wiejskiej 1 493,29 zł, natomiast na wykonanie ogrodzenia wokół 

sali wiejskiej w Radawiu przeznaczono 13 750,00 zł. Wszystkie te zadania zostały 

sfinansowane w ramach wyodrębnionych środków w funduszu sołeckim. 

 

ROZDZIAŁ IX - Sport, turystyka i rekreacja 

 

9.1. Dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu kultury 

fizycznej 

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i o wolontariacie daje 

możliwość finansowania przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym. 

Rada Gminy Zębowice uchwałą nr XVII/114/2020 r. z dnia 29 grudnia 2020 roku 

przyjęła „Program Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i 

o wolontariacie na rok 2021”. Celem programu jest wspieranie i umacnianie 

lokalnych działań na rzecz mieszkańców Gminy Zębowice. Realizując cele programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu Wójt 

Gminy Zębowice powierzył wykonanie zadania publicznego „upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice”, organizacjom pozarządowym. Na 

powyższe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wójt przeznaczył w 2021 r. 

36  000 zł, wykorzystane zostało 32 304,33 zł. Dla Ludowego Zespołu Sportowego 

w  Radawiu przekazano dotację w wysokości 19 000 zł, z czego wykorzystano 

15 304,33 zł. Natomiast Ludowy Zespół Sportowy w Zębowicach otrzymał 

i  wydatkował dotację w wysokości 17 000 zł.  

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono bramki piłkarskie w kwocie 8999,91 zł, 

które zostały zamontowane na boisku LZS Radawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boisko sportowe w Radawiu 
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9.2. Turystyka i rekreacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren placu zabaw w Zębowicach 

 

Gmina Zębowice oferuje miejsca do wypoczynku dla mieszkańców oraz gości tak 

licznie odwiedzających naszą Gminę. W 2021 r. dokonano remontu i modernizacji 

obiektów małej architektury, uatrakcyjniając tym samym kompleks turystyczno-

rekreacyjny Gminy Zębowice: 

• W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Kadłub Wolny za kwotę 4 200,00 zł 

zakupiło ławki i stoły oraz materiały do zagospodarowania i utrzymania terenów 

zielonych na terenie sołectwa. 

•  W miejscowości Poczołków ze środków sołeckich zakupiono ławki za kwotę 

2 240,00 zł. Sołectwo Zębowice przeznaczyło 32 876,85 zł na zagospodarowanie 

i utrzymanie terenów zielonych i obiektów małej architektury na terenie sołectwa 

oraz zakupiono wykaszarkę spalinową oraz stół i ławki.  

 
ROZDZIAŁ X - Polityka Społeczna  
 

10.1. Pomoc społeczna  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 

 

 
 

Budynek GOPS w Zębowicach 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach jest jednostką 

organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

Pomoc społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia 

się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

 W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej przyznał dla 72 osób świadczenia, w tym zasiłek stały 

dla 21 osób - kwota świadczeń: 109 000,00 zł, zasiłek okresowy dla 24 osób – kwota 

świadczeń: 68 077,00 zł, zasiłki celowe dla 66 osób w tym zasiłki celowe specjalne 

dla 24 osób – kwota świadczeń: 122 168,00 zł. 

 

Powody trudnej sytuacji klientów uprawniające do pomocy społecznej 

 

  W 2021 r. świadczeniobiorcy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zębowicach ubiegali się o pomoc z następujących przyczyn: 

• ubóstwo – 50 rodzin, 

• potrzeby ochrony macierzyństwa - 16 rodzin, 

• bezrobocie - 22 rodziny, 

• niepełnosprawność - 37 rodzin, 

• długotrwała lub ciężka choroba - 59 rodzin, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego - 18 rodzin w tym: rodziny niepełne – 16 rodzin, 

rodziny wielodzietne - 5 rodzin, przemoc w rodzinie – 5 rodzin, alkoholizm - 

23 rodziny, 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 

2 rodziny. 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach wypłacił 

wynagrodzenie dla 16 opiekunów. Wydatki wynosiły: 101 380,00 zł. 

 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach realizował 

następujące świadczenia niepieniężne: 

 



 

62 

 

 

 

Dom pomocy społecznej 

 

Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, 

niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu mają 

prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2021 r. z tej formy pomocy 

skorzystały 3 osoby, a wydatki związane z realizacją pomocy wyniosły: 34 004,00 zł. 

 

Zapewnienie posiłku 

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest 

zadaniem własnym gminy. Adresatami są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół 

podstawowych, średnich oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej w 

szczególności: samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeżeli ich dochód nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej. 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach realizował program 

„Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego pomocą objętych było – 106 osób 

z 47 rodzin. Pomocy udzielono w postaci zasiłków celowych na kwotę: 100 000,00 

zł. 

 

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach w 2021 r. przyznał pomoc w 

postaci uprawnień do świadczeń zdrowotnych na 90 dni dla 5 osób. Wydano 6 

decyzji. Wydatki na realizację zadania wynosiły: 355,00 zł. 

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium 

dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej i nie posiadają uprawnień 

zdrowotnych z innego tytułu. 

 

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy 

 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w 

zakresie wspierania rodziny dotkniętej przemocą. Zarządzeniem Wójta Gminy 

Zębowice został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

 Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łączą 

swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zadań instytucji, którą 

reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu 

niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach zapewnia obsługę 

organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie.  

 Przewodniczący Zespołu powołuje grupy robocze, które zajmują się pracą z 
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konkretnymi rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty.” 

W 2021 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 „Niebieskich Kart” 

prowadzonych było 9 procedur (6 z lat poprzednich, 3 bieżące). Odbyło się 6 

posiedzeń grup roboczych. 

Osoby doznające przemocy lub stosujące przemoc mają możliwość skorzystania z 

pomocy psychologa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, który znajduje się w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, ul. Murka 1. 
 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

 Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej realizuje na terenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach. 

Ustawa, o której mowa wyżej kładzie nacisk na utrzymanie dzieci w ich naturalnym 

środowisku, czyli w rodzinie. Do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu 

dzieci w pieczy zastępczej. Ponoszenia kosztów pobytu dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. 

  W 2021 r. Gmina Zębowice dofinansowała koszt pobytu 5 dzieci w rodzinnej 

pieczy zastępczej na łączną kwotę – 7 632,18 zł. 

 Innym zadaniem realizowanym w ramach ustawy o wspieraniu rodziny 

i  systemie pieczy zastępczej jest zatrudnienie asystenta rodziny, który wspiera 

rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci.  

 W 2021 r. wsparciem asystenta rodziny objętych było 6 rodzin, w tym 

zobowiązanych przez Sąd, do pracy z asystentem rodziny - 1 rodzina. Wydatki 

związane z realizacją zadania wyniosły – 11 949,00 zł. 
 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o karcie dużej rodziny 

 

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin 

wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.  

 W 2021 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny wpłynęło do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zębowicach 7 wniosków. Wydano 24 karty, w tym dla 

rodziców – 11 kart, a dla dzieci 13 kart. Wydatki związane z realizacją zadania 

wyniosły – 100,87 zł. 

 

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

 

 System świadczeń rodzinnych to system świadczeń wspierających rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci i uczęszczające do 

szkoły, w tym niepełnosprawne. Świadczenie rodzinne stanowią odrębny od pomocy 

społecznej system, na który składają się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do 

zasiłków rodzinnych, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

świadczenia opiekuńcze w postaci: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia 
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pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze 500+. 

Liczba wypłaconych świadczeń w 2021 r. przedstawia się następująco: 

• Zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłku rodzinnego wypłacono dla 78 rodzin, 

kwota realizacji zadania: 291 821,46 zł. 

• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” dla 17 rodzin, 

kwota realizacji zadania: 18 000,00 zł. 

• Świadczenia rodzicielskie dla 11 rodzin, kwota realizacji zadania: 64 561,90 zł. 

• Zasiłki pielęgnacyjne dla - 135 rodzin, kwota realizacji zadania: 334 057,48 zł. 

• Świadczenia pielęgnacyjne dla 21 rodzin, kwota realizacji zadania: 456 655,30 zł 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin, kwota realizacji zadania: 

85 935,26 zł. 

 Ze świadczeń rodzinnych ogółem korzystało 233 rodziny, na łączną kwotę – 

1 165 096,14 zł. 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci 500+ 

 

  Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opiekę nad nimi i zaspokajaniem jego 

potrzeb życiowych. 

 W 2021 r. w związku z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

„500+” wypłacono – 5 989 świadczeń na kwotę - 2 977 986,49 zł dla 307 rodzin. 

 

 Inna działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach 

 

 Jednym w bardzo istotnych zadań realizowanych w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Zębowicach jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej. 

W 2021 r. na potrzeby pomocy społecznej pracownik socjalny przeprowadzili - 447 

wywiadów, pomocą objętych było 78 rodzin. 

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki wsparciu sponsorów z terenu 

gminy tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia przekazał 13 paczek żywnościowych dla 

najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie przystąpił w 2021 roku do programu mającego 

na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w 

miejscu zamieszkania osoby starszej przez zwiększenie dostępności do tzw. ,,Opieki 

na odległość”. W ramach tego programu udało się pozyskać 11 opasek SOS.  

 

 W 2021 r. pomoc i wsparcie z pomocy społecznej uzyskały 144 osoby, co 

stanowiło 4,15% wszystkich mieszkańców gminy. W 2021 r., w stosunku do 2020 r., 
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łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 37 osób. 

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 18 rodzin. 

  W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba 

osiągnęła poziom 71 osób, co oznacza, że utrzymuje się na tym samym poziomie w 

stosunku do 2021 r., ponieważ jest mniejsze tylko o 2 osoby. 

 W 2021 r. w naszej gminie z różnych form wsparcia z pomocy społecznej 

korzystały głównie rodziny z dziećmi oraz osoby dotknięte długotrwałą lub ciężka 

chorobą, ubóstwem, niepełnosprawnością, alkoholizmem i bezrobociem. 

 

10.2. Dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia 

 
Wójt Gminy Zębowice w 2021 r. na realizację zadań z zakresu ochrony 

zdrowia przekazał dotacje w kwocie 125 616,00 zł, z czego: 

 

• na realizację zadań miejscowej stacji „Caritas” i Gabinetu Rehabilitacyjnego 

przekazano dotację w wysokości 110 000,00 zł.  

W ramach tego zadania mieszkańcom gminy Zębowice zapewniono dostęp do 

zabiegów rehabilitacyjnych oraz usług pielęgnacyjnych świadczonych przez 

pielęgniarki środowiskowe przy łóżku pacjenta. 

• dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach dotacja wyniosła 

2 000,00 zł; 

W ramach tego zadania zostały sfinansowane koszty przejazdu osób 

niepełnosprawnych z gminy Zębowice w 2021 r. do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sowczycach. 

• na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie została dotacja w wysokości 

3 616,00 zł.  

W ramach tego zadania został sfinansowany dowóz osób niepełnosprawnych 

z terenu gminy Zębowice na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Olesna. 

• dla Powiatu Oleskiego przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł na 

dofinansowanie wyposażenia remontowanego Oddziału Dziecięcego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.  

 

10.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 r. 

 

 Wójt Gminy Zębowice prowadził w 2021 r. działania związane z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu, zgodnie z uchwałą Nr XVIII.120.2021 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice 

na 2021 rok. Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Zębowice, którzy borykają 
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się z problemem uzależnienia od alkoholu. Konsekwencje nadużywania alkoholu 

dotyczą nie tylko samych osób pijących, ·ale często ofiarami są dzieci i młodzież, 

które cierpią z powodu picia rodziców. Szkody występujące u członków rodzin z 

problemem alkoholowym obejmują schorzenia psychosomatyczne, zaburzenia 

emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i przemocą oraz demoralizację, 

ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej. Uzależnienie od alkoholu 

jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Działania 

podejmowane w tej kwestii w naszej gminie są działaniami długofalowymi, gdyż 

specyfika tej problematyki uniemożliwia szybkie rozwiązania. W ramach naszych 

kompetencji staramy się wspierać osoby uzależnione oraz członków ich rodzin, 

edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego 

czasu, uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją, jak bez używek rozładować napięcie i 

rodzącą się agresję. W działaniach profilaktycznych ważne jest „wychowanie w 

trzeźwości”, w którym - obok przekazywania wiedzy na temat uzależnień – istotną 

rolę odgrywa kształtowanie prawidłowych postaw życiowych i umiejętności 

społecznych, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, przekazywanie 

odpowiedniego systemu norm. Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

na szczeblu lokalnym odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. To na Komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.   

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. odbyła 12 

posiedzeń, na których prowadziła sprawy 16 osób w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu i środków odurzających. 

 Komisja w 2021 r. zaopiniowana 3 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Przeprowadziła także kontrolę 4 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości, a w szczególności w przedmiocie sprzedaży alkoholu nieletnim. W 

ramach swojej działalności współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami 

fizycznymi oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym. W ramach środków 

przeznaczonych na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatrudniono 

psychologa umożliwiając tym samym mieszkańcom borykającym się z uzależnieniem 

łatwiejszy dostęp do usług psychologa.  

 

Łącznie na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 

gminie w 2021 r. wydatkowano kwotę 19 867,80 zł. 

Wydatki poniesione w 2021 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

L.p. Nazwa zadania Kwota w zł 
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1. 
Badania psychologiczne i psychiatryczne, 

warsztaty edukacyjne 
4 240,00 

2. Opłaty sądowe  300,00 

3. 
Dotacja dla Przychodni Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia 
2 000,00 

4. Wynagrodzenia  12 043,40 
 

Tabela przedstawia wykaz zadań wraz z kwotami, w ramach których zostały poniesione wydatki podczas realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. 

  

10.4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 

 

 Wójt Gminy Zębowice prowadził w 2021 r. także działania związane 

z  przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z kierunkami działań Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, na podstawie uchwały Nr XVIII.121.2021 

Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

Ze względu na ograniczoną ilość środków oraz ograniczenia związane 

z  pandemią w 2021 r. nie udało się zrealizować wszystkich zadań przewidzianych 

do realizacji w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.    

 W ramach zwalczania narkomanii przeprowadzono porady psychologiczne na 

kwotę 1 284,40 zł. 

  

 

ROZDZIAŁ XI - Oświata 

 

11.1. Informacje ogólne  

 

Na terenie Gminy Zębowice w 2021 r. funkcjonowały 2 placówki oświatowe: 

1) Publiczne Przedszkole w Zębowicach z oddziałem zamiejscowym w Radawiu. 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach. 

 

Wydatki na oświatę już od wielu lat stanowią znaczącą pozycję w ogólnych 

wydatkach budżetu Gminy Zębowice. Gmina otrzymuje subwencję oświatową na 

prowadzenie szkoły podstawowej i sześciolatków publicznego przedszkola. 

Subwencja oświatowa, określana corocznie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

nie pokrywa jednak wszystkich wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie 

tych właśnie zadań. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w 

budżecie gminy własnych środków na realizację tej dziedziny, jako zadania 

własnego.  
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Subwencja oświatowa na finansowanie zadań oświatowych realizowanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2021 r. wyniosła: 3 067 002,00 zł.  

 Na oświatę i wychowanie w 2021 r. Gmina Zębowice wydała: 4 339 802,40 zł. 

Na wynagrodzenia nauczycieli w PSP wydatkowano kwotę 1 679 892,26 zł, a na 

wynagrodzenia nauczycieli w PP wydatkowano kwotę: 567 938,38 zł.  

 

11.2. Publiczne Przedszkole w Zębowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Zębowicach 

 

Przedszkole oferuje: 

• duży plac zabaw 

• bogato wyposażone sale zabaw 

• dwa posiłki dziennie 

• zajęcia dodatkowe z rytmiki, języka niemieckiego oraz katechezy 

• liczne uroczystości okolicznościowe 

• zabawę 

• uczenie się przez zabawę, przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie,  

• naukę języka angielskiego poprzez realizację projektu „Dwujęzyczna 

Opolszczyzna”. 
 

 W 2021 r. w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach wydatkowano ogółem 

1 258 952,85 zł, z czego z dotacji celowej wydano 133 861,00 zł, a na żywność do 

przygotowania posiłków dla dzieci 73 812,12 zł.     

  Z  tytułu opłaty za pobyt dzieci w wieku do piątego roku życia w przedszkolu 

powyżej 5 godziny uzyskano kwotę  8 856,25 zł. 

Opieka nad dzieckiem w przedszkolu to koszt rzędu 10 071,62 zł., natomiast  na 

utrzymanie jednego oddziału  wydatkowano 251 790,57 zł.  
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Publiczne Przedszkole w Zębowicach prowadzi 5 oddziałów, w tym 1 w Radawiu. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. do Przedszkola Publicznego uczęszczało 

łącznie 125 dzieci, tj.  w Zębowicach 100 dzieci a w Radawiu – 25 dzieci.  

 

Liczba oddziałów w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach 

Oddziały  rok szk.2020/2021  rok szk.2021/2022 

Liczba oddziałów ogółem 5 5 

Oddział 6-latków 1 1 

Oddział 5-latków 1 1 

Oddział 3-4-5-latków 1 1 

Oddział 3-latków 1 1 

Oddział mieszany - zamiejscowy w Radawiu 
3-4-5-6-latków 

1 1 

Tabela przedstawia liczbę oddziałów w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach w podziale na wiek dzieci i lata szkolne 

Kadra pedagogiczna w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach 

Rok szkolny Liczba nauczycieli 

Liczba naucz. w 

pełnym wymiarze 

zatrudnienia 

Liczba naucz. w 

niepełnym 

wymiarze 

zatrudnienia 

2020/2021 

I 2021-XIII 2021 

12 

(1 nauczyciel na zwolnieniu 

lekarskim, 1 nauczyciel na urlopie 

macierzyńskim) 

 

 

8 

 

4 

2021/2022 

XI 2021-XII 2021 

11 

(1 nauczyciel na urlopie 

macierzyńskim) 

 

 

7 

 

4 

 

Działalność Publicznego Przedszkola w Zębowicach w 2021 r. 

 Rada Pedagogiczna opracowała kalendarium uroczystości i ważnych 

wydarzeń w przedszkolu. Oprócz stałych imprez placówka prowadzi wiele 

dodatkowych programów i akcji. W 2021 r. przedszkole zorganizowało następujące 

uroczystości oraz akcje: 

1. Realizacja uroczystości 

Lp. Nazwa uroczystości Termin realizacji 
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1.  
„W krainie bajek” - Wielki bal przedszkolaków – w grupach z udziałem 
wodzireja 

1.02.2021 

2.  Dzień pizzy 9.02.2021 

3.  Walentynki 12.02.2021 

4.  Międzynarodowy Dzień Lego – warsztaty lego 17.02.2021 

5.  
„Dla babci i dziadka w podzięce” - Dzień seniora w grupach 
Nagrania wysłane do rodziców 

21.02.2021 

6.  Dzień dinozaura 25.02.2021 

7.  Dzień kobiet 6.03.2021 

8.  Dzień kobiet 8.03.2021 

9.  
Realizacja projektu edukacyjnego - „Od ziarenka do stołu” - tworzenie 
mini ogródków w każdej grupie 

18.03.2021 

10.  „Marzannę żegnamy...wiosnę witamy” 19.03.2021 

11.  Dzień zdrowego odżywiania – warsztaty z dietetykiem 24.03.2021 

12.  Szukamy zajączka... 26.03.2021 

13.  Interaktywne przedstawienie „Alicja w krainie czarów” 21.04.2021 

14.  „Las w słoiku” - warsztaty 24.05.2021 

15.  
Dzień Mamy i Taty 
Nagrania wysłane do rodziców 

26.05.2021 

16.  Dzień dziecka 1.06.2021 

17.  Mobilne kino sferyczne 14.06.2021 

18.  
Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w ramach programu „Skąd się 
biorą produkty ekologiczne” (grupy 5-latków i 6-latków) 

16.06.2021 

19.  Pożegnanie absolwentów 23-24.06.2021 

20.  Dzień Przedszkolaka 20.09.2021 

21.  Powitanie jesieni 23.09.2021 

22.  Dzień chłopaka 30.09.2021 

23.  Święto dyni 28.10.2021 

24.  Międzynarodowy Dzień Bajek/ Interaktywne spotkanie z bajką 4.11.2021 

25.  
Obchody Dnia Św. Marcina/ Wycieczka do Gospodarstwa 
Agroturystycznego GIPROL 

8.11.2021 

26.  „Kto Ty jesteś? Polak mały” - spektakl przygotowany przez grupę 6-latków 22.11.2021 

27.  Wycieczka do „Zaczarowanego Lasu w Opolu” 23.11.2021 

28.  Pasowanie na przedszkolaka 25.11.2022 

29.  Dzień Pluszowego Misia 25.11.2021 

30.  „Wosk lejemy...” - zabawy andrzejkowe 29.11.2021 

31.  Spotkanie ze Św. Mikołajem ( w grupach) 8.12.2021 

32.  „Piernik lukrem malowany” - warsztaty w grupach 21.12.2021 

33.  „Świąteczny nastał czas” - wigilie grupowe 22.12.2021 
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2. Udział dzieci w konkursach 

 

Lp. Data Nazwa konkursu Osiągnięcia dzieci Uwagi o realizacji 

1 Maj 
Przedszkolny konkurs 
recytatorski 

Wybrano laureatów z każdej 
grupy 

Zrealizowano we 
wszystkich grupach 

2 Maj Konkurs Plastyczny „Wiosna” 
Wybrano i nagrodzono 
laureatów 

Zrealizowano w grupie 
3-latków 

3 Maj/czerwiec 
Ogólnopolski konkurs 
„Czyściochowe przedszkole” 

Wygrana bonu o wartości 500 
zł na zakupy w sklepie 
Rossmann 

Zrealizowano w grupie 
6-latków 

 

3. Realizacja akcji, projektów i programów  

  

 Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania, nauczania i 

uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania 

oraz gromadzenie doświadczeń. Realizując te zadania w 2021 r. realizowaliśmy 

szereg programów, akcji i projektów. Poniżej najważniejsze z nich: 

 
 

Lp. Data Temat 
Uwagi  

o realizacji 

1 Cały rok Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” Zrealizowano 

2 Cały rok „Kochamy dobrego Boga” Zrealizowano 

3 Cały rok „Program edukacji regionalnej dziecka w wieku przedszkolnym” Zrealizowano 

4 Cały rok „Bezpieczny przedszkolak na drodze” Zrealizowano 

5 Cały rok 
Program autorski wprowadzający elementy języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej niemieckiej – „Język, którym posługują 
się nasze babcie i dziadkowie” 

Zrealizowano 

7 Cały rok Program „Zdrowy przedszkolak” Zrealizowano 

8 Cały rok Program edukacyjny „Uczymy dzieci programować” Zrealizowano 

9 Cały rok Projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna” 
Zrealizowano 

częściowo 

11 Cały rok „Cała Polska czyta dzieciom” Zrealizowano 

12 Cały rok „Czyste powietrze wokół nas" Zrealizowano 

13 V-VI 2021 Program Sanepidu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

Zrealizowano 
w grupach 5-

latków i 6-
latków 
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Pasowanie na przedszkolaka 

 

4. Zajęcia prowadzone w przedszkolu 

 

W przedszkolu prowadzone były następujące zajęcia: 

 

1) zajęcia z podstawy programowej (codziennie), 

2) język niemiecki jako język mniejszości narodowej (6 jednostek po 15 lub 30 min.), 

3) język niemiecki jako obcy nowożytny (1 godz. tygodniowo w każdej grupie), 

4) zajęcia dwujęzyczności języka angielskiego (codziennie), 

5) religia (2 razy po 15 lub 30 min.), 

6) logopedia (3 godz. tygodniowo), 

7) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 godz. tygodniowo), 

8) dodatkowe zajęcia z rytmiki (30 min. tygodniowo) 

 

 Placówka realizowała również różnorodne akcje oraz programy pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

W 2021 r. zrealizowała następujące wydarzenia: 

 

1) Akcja „Szkoła do hymnu”, 

2) Akcja „Szkoła pamięta”, 

3) Akcja „Razem na święta”. 



 

73 

 

11.3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek PSP w Zębowicach 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach jest 

ośmioletnią szkołą podstawową. Jest to placówka, w której Organem prowadzącym 

jest Gmina Zębowice. Obsługa finansowo-kadrowa prowadzona jest w szkole.  

Obwód szkoły obejmuje następujące sołectwa: Zębowice, Kadłub Wolny, 

Radawie (Kosice, Łąka) ,Prusków, Poczołków, Osiecko, Knieja, Siedliska. 

Szkoła składa się z dwóch budynków: 

• budynek A, w którym uczą się uczniowie klas I-III połączony z halą sportową 

oraz 

• budynek B, w którym uczą się uczniowie klas IV-VIII  

 

 

Struktura organizacyjna 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach  

 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

Ilość dzieci 
(przeciętna) 

210 218 

Ilość oddziałów  12 13 

Nauczyciele, 
administracja  
i obsługa (etaty) 

Szkoła zatrudniała 31 nauczycieli, 3 pracowników 
administracji, 9 pracowników obsługi oraz 1 laboranta 
informatycznego. 

   Struktura organizacyjna Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach   

 Wydatki na utrzymanie jednego oddziału wyniosły 242 829,52 zł, natomiast 

wydatki na utrzymanie jednego ucznia wyniosły 14 078,56 zł.     
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W 2021 r. z powodu pandemii ok 5,5 miesiąca uczniowie spędzili w domach i 

uczyli się zdalnie.  

Od stycznia 2021 do grudnia 2021 w szkole organizowano imprezy i uroczystości 

kulturalne w ograniczonym zakresie ze względu na pandemię. 

 

II semestr roku szkolnego 2020/2021 (styczeń-czerwiec) 

 

Na uwagę zasługują lekcje tematyczne prowadzone online na Platformie 

TEAMS: 

• „Lekcje z Temidą”, 

• „Gorący rok 1921, czyli 100 lat temu na Górnym Śląsku”,  

• „Klasa I b w gospodarstwie zdalnie!”,  

• Światowy Dzień Ziemi - ekologiczne lekcje online dla uczniów kl. 1-3,  

• 22 kwietnia 2021 r. obchodzimy Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą 

Ziemię”, 

• ,,Dyktando biegane”, 

• Uroczystości: Pasowanie na czytelnika 2021.  

 
I semestr roku szkolnego 2021/2022 

• „Sprzątanie świata” 2021 pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”,  

• Europejski Dzień Języków, 

• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021  

• Montaż poetycko-muzyczny Wielkim i Małym... - poetyckie zaduszki, 

• Edukacja ekologiczna na lekcjach języka niemieckiego, 

• 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości. 

Sukcesy w konkursach zewnętrznych: 

II semestr roku szkolnego 2020/2021 

• XI edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowanego przez 

KRUS pt.” Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat wypadkom zapobiegamy” – 

wyróżnienia, 

• Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2021” Wyróżnienia w 

klasach II, III, IV, V, VI, 

• Konkurs Gwary Śląskiej - Gorzów Śląski –III miejsce w kategorii I-III, 

• Konkurs plastyczny organizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego 

pt. „W świecie zdalnego nauczania” – 1 uczeń z klasy Ia i 1 uczeń z klasy III, 

• Diecezjalny konkurs wiedzy religijnej ŻAK -Laureatka- uczennica kl. VI b, 

finalistka uczennica kl. VIII, 
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• IV ŚWIĘTO GWARY ŚLĄSKIEJ - KONKURS „OD BAJTLA DO STARZIKA” - 

org. MGOK w Gorzowie Śląskim (konkurs dla mieszkańców powiatu oleskiego) 

-I miejsce (grupa teatralna ZZA KURTYNY),  

• Konkurs piosenki niemieckiej „Superstar 2021“ - Uczennica zakwalifikowała się 

do finału. Organizatorem konkursu jest TSKN, 

• I miejsce w konkursie kreatywno - cyfrowym “Oma, Opa, erzählt doch mal!” - 

„Babciu, dziadku, opowiedzcie proszę!“ – uczennica kl. VI b. 

I semestr roku szkolnego 2021/2022 

Konkursy wojewódzkie: 

 

• finalista plastycznego konkursu wojewódzkiego w ramach projektu pn. 

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża" uczeń klasy II a – 

październik, 

• III miejsce uczennicy klasy VII b w konkursie plastycznym "30 lat Traktatu o 

dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" zorganizowanym przez 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 

• wyróżnienie dla uczennicy VII b w konkursie "Zeig uns deine Heimat/Pokaż 

nam swój heimat" zorganizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

oraz redakcję gazety „Wochenblatt”, 

• III miejsce uczennicy VII a w Konkursie Piosenki Niemieckiej „SuperStar” 

zorganizowanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalnie Niemców na 

Śląsku Opolskim, 

• udział trzech uczennic kl. 5 w konkursie „Koch mir was 2/Ugotuj mi coś 2” 

zorganizowanym przez Goethe-Institut Polen. Zadaniem uczennic było 

zaprojektowanie strony do książki kucharskiej (przepis + zdjęcia) 

wybranego/wymarzonego świątecznego, 

• udział uczniów klasy 4a w konkursie "Ja i mój przyjaciel Superkid" z okazji 15-

lecia serwisu edukacyjnego. Wśród 9 zwycięzców głównych znalazła się 

uczennica klasy IV, która otrzymała nagrodę rzeczową i bezpłatny roczny 

abonament w serwisie Superkid, 

• uczennice klasy V zdobyły wyróżnienie w konkursie literackim Marszałka 

Województwa Opolskiego „Zdalne nauczanie zbliża”. 

 

Konkursy ogólnopolskie: 

 

• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko był 

przeznaczony dla wszystkich uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, 

uczennica klasy 7b - wyróżnienie w Konkursie „Z Energią dla Klimatu”  

 

Sukcesy sportowe 

 

Sukcesy drużynowe na szczeblu powiatu: 
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Mini piłka ręczna miejsce IV chł. 

Piłka ręczna miejsce I dz. i II chł. 

 

Sukcesy drużynowe na szczeblu województwa: 

 

Półfinał wojewódzki Piłka ręczna miejsce V chłopcy 

 

Udział w projektach: 

II semestr roku szkolnego 2020/2021(styczeń-czerwiec): 

• udział uczniów w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa - „10 

niesamowitych przygód Neli”; 

• realizacja międzynarodowego projektu „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” - 

moduł II III (innowacja nauczyciela) (CERTYFIKATY); 

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; 

• Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym - kontynuacja projektu do 

września 2021; 

• Warsztaty online - Powstania Śląskie (org. Muzeum Śląska Opolskiego 

wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego). 

I semestr roku szkolnego 2021/2022 (wrzesień-grudzień): 

• Laboratorium przyszłości,  

• „Od grosika do złotówki”,  

• „Szkoła pamięta”, 

• „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”,  

• „Ciekawskie pierwszaki” UD,  

• „Technologia z klasą. Jak porozumiewają się roboty UD” , 

• „Dziel się Uśmiechem”, 

• Projekt „Szkolny Klub Sportowy 2021” , 

• Projekt „WF z AWF” (Sport Kluby),  

• „Muzeum w podróży - mobilny projekt edukacyjny”, 

• Program edukacji kulturalnej „Szkoła Twórczych praktyk” , 

• „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym”. 

 

W szkole działa klub wolontariatu, a uczniowie uczestniczą w licznych akcjach 

charytatywnych: 

• Góra Grosza – akcja ogólnopolska, 

• Zbiórka karmy dla schroniska „Azyl Nadziei” w Opolu, 

• „Pachnidła dla bezdomnych” – przekazano dla Caritas w Opolu, 

• Zbiórka środków czystości i kosmetyków dla osób bezdomnych, 

• Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Wiktora Sikory - przekazano 

Rodzicom kilkanaście pokaźnych worków, 
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• Zbiórka żywności dla osób potrzebujących - przekazano do GOPS w 

Zębowicach,  

• Zbiórka pieniężna dla Wiktora Sikory ZC8801 - wpłata na konto Fundacji 

Serce Dziecka,  

• Udział 6 wolontariuszek w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 

• Zakończono akcję „Góra Grosza”.  

• Pomoc dla potrzebujących z Ukrainy  

 

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2021 

• Język polski 3 skala stanina, 

• Matematyka 4 skala stanina, 

• Język angielski 5 skala stanina. 

  

Realizacja nauczania zdalnego 

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 nauczanie odbywało się zdalnie i 

online. Głównym narzędziem komunikacji z uczniami była platforma MS TEAMS. Tak 

odbywały się wszystkie zajęcia zgodnie z kalendarzem, który był zgodny z planem 

lekcji. Na bieżąco wspierano rodziców w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i 

edukacyjnych dzieci. W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 (wrzesień-grudzień)  

2 klasy przebywały na kwarantannie a od grudnia do stycznia uczniowie przeszli na 

nauczanie zdalne. W szkole dba się o prawidłową organizację kształcenia 

specjalnego oraz realizację zajęć specjalistycznych wynikających z zaleceń 

zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzeb 

określonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. Ponadto 

uczniowie z trudnościami w nauce mają możliwość uczestniczenia, w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zajęciach dodatkowych zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w opiniach poradni oraz wnioskami nauczycieli i rodziców. 

Uczniowie objęci są pomocą w formie zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych oraz konsultacji z 

pedagogiem. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do potrzeb 

psychofizycznych uczniów oraz udzielają wsparcia rodzicom w formie porad i 

konsultacji oraz podczas spotkań indywidualnych. 

W szkole organizowane były zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: koła 

artystyczne, teatralne, matematyczne, języka angielskiego oraz zajęcia sportowe w 

ramach projektów „Szkolny Klub Sportowy 2021” oraz „WF z AWF”. 

W 2021 r. w PSP w Zębowicach przeprowadzono remonty oraz niezbędne 

naprawy sprzętu szkolnego: 

• wymiana drzwi wejściowych przy sali gimnastycznej,  

• montaż systemu telewizji dozorowej, 

• remont sali specjalnych potrzeb wraz z wyposażeniem, 
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Sala specjalnych potrzeb edukacyjnych 

• malowanie sali nr 3, 

• remont i malowanie korytarza szatni przy sali gimnastycznej, 

• wymiana mebli w sekretariacie szkoły, 

• konserwacja kotłów olejowych, 

• wymiana mebli w kuchni, 

• wymiana źródeł światła na hali sportowej, 

• prace remontowe przy modernizacji budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat szkoły 

 

11.4. Stypendia szkolne  

 

 W 2021 r. ze stypendium szkolnego skorzystało 28 uczniów. Kwota dotacji na 

stypendia szkolne wyniosła 11 294,60 zł plus wkład własny gminy 2823,64 zł co 

łącznie dał kwotę 14 118,24 zł. 
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o Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

gminę Zębowice 

 

 Gmina Zębowice realizuje obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewnia 

dowóz lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczących się w 

szkołach lub ośrodkach poza gminą. 

W ramach realizacji powyższych zadań gmina w 2021 r. wydała: 107 088,46 zł.  

 Ponadto Wójt realizuje część zadania z zakresu publicznego transportu 

zbiorowego na podstawie Porozumienia Międzygminnego NR 1 z dnia 31 sierpnia 

2021 r., które zawarto na podstawie uchwały nr XXX/294/2021 Rady Miejskiej w 

Dobrodzieniu z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz na podstawie uchwały Rady Gminy 

Zębowice z dnia 6 lipca 2021 r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Dzięki 

porozumieniu na trasie: Grodziec – Dobrodzień przez Zębowice mieszkańcy Zębowic 

podróżują bezpłatnie. Koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł: 4 455,16 zł.  
 

11.6 Inne dotacje oświatowe  

 

 Na podstawie art. 50 ust. 2 oraz 51 ust. 3 ustawy o finasowaniu zadań 

oświatowych Gmina Zębowice w 2021 r. udzieliła dotacji na dzieci przedszkolne 

zamieszkałe na terenie gminy, ale uczęszczające do placówek poza jej terenem w 

wysokości: 67 695,41 zł.  

Gmina Zębowice w w/w ramach otrzymała kwotę 4 790,58 zł. 

 

11.7 Nowo powstały Niepubliczny Żłobek „Kolorowe Nutki” w 

Kadłubie Wolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepubliczny Żłobek „Kolorowe Nutki" w Kadłubie Wolnym 
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Od listopada 2021 r. na terenie naszej gminy a dokładnie w Kadłubie Wolnym 

funkcjonuje Niepubliczny Żłobek „Kolorowe Nutki”. Do dyspozycji dzieci są dwie 

przestronne i odpowiednio przygotowane sale, wyposażone w różnorodne pomoce i 

zabawki edukacyjne – dobrane w taki sposób, aby sprzyjały rozwojowi 

poznawczemu, intelektualnemu oraz emocjonalnemu.   

 Żłobek oferuje miejsce dla dwudziestki maluchów w wieku od roku do lat 3. 

Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zębowice dodatkowo objęte są 

dofinansowaniem ze strony gminy w wysokości 500 zł/miesięcznie na 

podstawie uchwały RG Nr XXIV/162/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Zębowice. Dotacje udzielone 

Niepublicznej placówce w 2021 r. wyniosły łącznie 5 500,00 zł.  

 

ROZDZIAŁ XII - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 

12.1. Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo publiczne realizowane jest w dwóch aspektach: 

1) jako ochrona ludności w czasie pokoju, 

2) jako obrona ludności w czasie wojny. 

 

Ochronę ludności władze gminy realizują na podstawie „Planu Obrony Cywilnej 

Gminy”. Plan OC opracowany został po analizie potencjalnych zagrożeń, jakie mogą 

nastąpić na terenie Gminy oraz oceny ryzyka ich wystąpienia. 

Plan ten odnosi się do określonych zagrożeń będących następstwem: 

• zjawisk naturalnych, 

• katastrof i wypadków, 

• zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli porządek publiczny, 

których skutki mogą zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi, 

• zdarzeń wynikających z działań wojennych. 

Dokumentami wykonawczymi Planu OC są: 

• Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy, zawiera procedury postępowania na 

wypadek wystąpienia zagrożeń określonych w Planie OC, 

• Plan ewakuacji ludności gminy na wypadek zagrożenia,  

• Plan wydawania tabletek jodowych na wypadek zagrożenia radiacyjnego, 

• Plan ochrony zabytków gminnych, 

• Plan ochrony przed powodzią, 

• Plan przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
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• Procedury na wypadek wprowadzenia przez Prezesa RM stanów alarmowych 

(ALFA, BRAWO, CHARLIE, DELTA) oraz (ALFA-CRP, BRAWO-CRP, 

CHARLIE-CRP, DELTA-CRP). 

Istotnym elementem ochrony ludności jest system ostrzegania i alarmowania 

ludności Gminy przed zagrożeniami. Ostrzeganie to realizuje Urząd Wojewódzki 

poprzez wiadomości e-mail, RTV. 

Wójt Gminy prowadzi szkolenia z zakresu OC dla osób wykonujących zadania z tego 

zakresu, oraz dla mieszkańców. Gmina prowadzi ćwiczenia z zakresu OC zgodnie z 

wytycznymi i planami Szefa OC Województwa - Wojewody Opolskiego. 

W dziedzinie obrony cywilnej w oparciu o wytyczne w 2021 r. realizowano między 

innymi następujące zadania: 

- cotygodniowe sprawdzanie stanu systemu łączności radiotelefonicznej w Sieci 

Radiowej Zarządzania Wojewody Opolskiego, 

- aktualizacja i weryfikacja baz danych – sił i środków województwa opolskiego -

Program ARCUS 2005, 

- udział w treningu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu 

uderzeniami z powietrza, 

- udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu treningu Krajowego Systemu 

Wykrywania Skażeń i Alarmowania, 

- opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych 

poświęconych problematyce ochrony ludności. 

 

NA WYPADEK WYŻSZYCH STANÓW GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA 

 

 Wójt Gminy posiada opracowany PLAN OPERACYJNY FUNKCJONOWANIA 

GMINY ZĘBOWICE oraz KARTY REALIZACJI ZADAŃ OPERACYJNYCH. 

W planie tym zawarte są zadania obrony ludności Gminy, zadania realizowane w 

ramach HNS (państwa gospodarza na rzecz wojsk sprzymierzonych) oraz zadania 

zawarte w ustawie o stanie gotowości obronnej czasu kryzysu i o stanie gotowości 

czasu wojny. Plan oraz zadania są niejawne.  

 

12.2. Ochrona przeciwpożarowa 

 

 W gminie Zębowice funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

(OSP): Kadłub Wolny, Knieja, Radawie i Zębowice. W strukturach OSP działają 2 

Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. OSP w 

Radawiu i OSP w Zębowicach są jednostkami należącymi do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część 

organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, 

zdrowia, mienia i środowiska. Przynależność do tego systemu świadczy o wysokim 

stopniu wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczych. Według stanu na rok 
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2021 w szeregach OSP mamy 201 członków zwyczajnych, w tym 127 członków 

mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Członkowie 

uprawnieni do udziału w akcjach, to osoby przeszkolone z ważnymi badaniami 

lekarskimi. Liczba członków MDP ogółem 68, w tym 41 chłopców i 27 dziewcząt. 

Jednostki OSP ogólnie posiadają 7 samochodów pożarniczych w tym: ciężkich 2, 

średnich 2, lekkich 3. 
 

Wyjazdy jednostek OSP do zdarzeń w latach 2020-2021 

 

Lp. Nazwa jednostki Rodzaj prowadzonych działań Ogółem 
wyjazdy 

Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

2020 2021 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 OSP Knieja 2 1 0 2 0 0 2 3 

2 OSP Kadłub Wolny 5 2 11 12 0 0 16 14 

3 OSP Radawie 6 2 13 20 0 0 19 22 

4 OSP Zębowice 7 4 20 26 1 0 28 30 

  
Razem 
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Tabela przedstawia zestawienie wyjazdów wszystkich jednostek OSP w Gminie Zębowice wg rodzajów prowadzonych działań 

 

 W budżecie Gminy Zębowice w roku 2021 na zadania ochrony 
przeciwpożarowej wydatkowano łącznie - 275362,15 zł, z czego na wydatki 
majątkowe wydano kwotę – 146 000 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono łączną 
kwotę 118 683,75 zł, z czego kwota 12 593,73 zł wydatkowana została z funduszu 
sołeckiego a kwota 106 090,02 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych. 

 

Wydatki poniesione przez OSP 

 

Jednostka wydatki UG OSP wydatki FS Razem 

 

OSP Kadłub Wolny 26 717,10 - 26 717,10 

 

OSP Knieja 10 028,37 - 10 028,37 

 

OSP Radawie 31 866,60 8 974,00 40 840,60 

 

OSP Zębowice 37 477,95 3 619,73 41 097,68 

 

Razem 106 090,02 12 593,73 118 683,75 

 
Tabela przedstawia wydatki poniesione przez poszczególne jednostki OSP w Gminie Zębowice w 2021 r. 

 W ramach wydatków bieżących OSP w 2021 r. finansowano między innymi: 
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- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych,  

- naprawy, remonty, serwis, bieżące utrzymanie,  

- przeglądy aut, sprzętu, 

- usługi związane z remontami,  

- ubezpieczenia, 

- badania lekarskie. 

 Członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Wójta, wypłacano ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent został wypłacony 

przez Wójta w łącznej kwocie 7 477,63 zł, w tym dla OSP Kadłub Wolny 1 015,57 zł, 

dla OSP Knieja 727,75 zł, dla OSP Radawie 3 333,06 zł, dla OSP Zębowice 

2  401,25 zł. Zgodnie z uchwałą wysokość ekwiwalentu wynosiła: 14 zł za każdą 

godzinę w działaniu ratowniczym i 1,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu. 

 W ramach szkolenia doskonalącego jednostki uczestniczyły w szkoleniu 

organizowanym przez KP PSP w Oleśnie kurs podstawowy dla ratowników OSP 

ukończyło 8  strażaków z naszej gminy. W czerwcu zostały przeprowadzone wspólne 

ćwiczenia, we wrześniu gminne zawody sportowo-pożarnicze. 

 W listopadzie przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej jednostek 

OSP w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego oraz przeglądy operacyjno-

techniczne jednostek OSP. 

 W remizie OSP w Zębowicach została zamontowana nowa pralnico-wirówka i 

suszarka do ubrań specjalnych. Łączny koszt zakupu urządzeń wyniósł 30 275,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup pralnico - wirówki i suszarki do OSP Zębowice 

 

 Środki na zakup urządzeń w wysokości 14 200,00 zł, pochodziły z dotacji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 



 

84 

 

Pozostałą kwotę druhowie z OSP Zębowice pozyskali, ze sprzedaży zebranego od 

mieszkańców złomu, datków indywidualnych mieszkańców oraz środków 

przekazanych przez indywidualnych sponsorów. 

 

12.3. Kwalifikacja wojskowa  
 

 W związku z panującą w 2021 r. pandemią koronawirusa, MSWiA i MON 

podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych zasad przeprowadzania kwalifikacji 

wojskowej. Młodzi ludzie byli wzywani przed komisje lekarskie w ciągu całego roku w 

kilku wyznaczonych terminach. Procedura kwalifikacji dla osób z terenu naszej gminy 

odbyła się w dniu 13 września 2021 r. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. Z gminy 

Zębowice stawiło się do kwalifikacji 14 mężczyzn urodzonych w 2002 r. (100% 

wezwanych). 

 

ROZDZIAŁ XIII - Budżet realizowany z udziałem mieszkańców 

 

13.1. Fundusz sołecki 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Teren placu zabaw w Zębowicach 

 Fundusz sołecki to wyodrębnione środki w budżecie Gminy, które mają służyć 

mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność. O przeznaczeniu funduszu 

sołeckiego decydują mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich. 

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we 

wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy. Służyć mają poprawie 

warunków życia mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Rada Gminy Zębowice uchwałą Nr III/16/2015 z dnia 10 marca 2015 r. wyraziła 

zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, a 

Wójt Gminy Zębowice każdego roku wykonuje postanowienia tej uchwały. 
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 W ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano 

wydatki na łączną kwotę 196 112,18 zł, natomiast koszt zrealizowanych zadań 

wyniósł 167 489,95 zł. Zwrot z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w 

ramach funduszu sołeckiego, co roku systematycznie maleje i za rok 2021 wyniesie 

24,28 %.  

 Ze względu na pandemię COVID-19 i zakaz organizacji spotkań i imprez, w 

2021 r. wiele pierwotnie zaplanowanych zadań nie zostało zrealizowanych, a środki 

przeniesiono na inne zadania. 
 

Tabela. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2021 r.(w zł) 

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 

1 120,00 1 120,00 0,00 

   Razem 28 259,80 28 255,26 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 

   Razem 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 13 166,71 

   Razem 14 150,71 984,00 13 166,71 

Osiecko 

Lp. Nazwa zadania 
Planowana 
kwota 

Wydano Pozostało 

1. Remont świetlicy wiejskiej w Osiecku 11 861,62 11 861,62 0,00 

   Razem 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 

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 

3 391,26 3 391,26 0,00 
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ułożeniu nowej z asfaltobetonu gr. 5cm” 

   Razem 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 1 529,97 

   Razem 13 026,98 11 497,01 1 529,97 

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 3 500,00 3 276,00 224,00 

3.  Dokończenie oznakowania ulic w sołectwie Radawie  3 000,00 1 703,55 1 296,45 

4. Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej 15 000,00 13 750,00 1 250,00 

5. Doposażenie sali wiejskiej w Radawiu 1 500,00 1 493,29 6,71 

6. 
Malowanie wejścia do pomieszczeń biurowych 
znajdujących się na piętrze sali wiejskiej 

2 119,73 2 100,00 19,73 

7. Remont wieży strażackiej w budynku OSP Radawie  7 500,00 3 598,00 3 902,00 

   Razem 41 619,73 34 920,75 6 698,98 

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 1 818,88 0,00 1 818,88 

   Razem 12 818,88 11 000,00 1 818,88 

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 

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

 

13.2. Zadania Funduszu sołeckiego współfinansowane w ramach 

„MIS” 

 

W 2021 r. trzy zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego były 

współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach 

projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022. W 
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ramach tej inicjatywy środki w kwocie 5 tys. zł na każde sołectwo zostały przekazane 

dla sołectw: Osiecko, Siedliska i Knieja. 

W sołectwie Osiecko zrealizowano zadanie „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej. 

Wartość prac zamknęła się kwotą 42 861,62 zł. Z czego z budżetu gminy, (w tym w 

ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osiecko) wydatkowano kwotę 37 861,62 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Osiecku 

 

Z kolei w sołectwie Knieja w ramach zadań inwestycyjnych wykonano zadanie 

polegające na remoncie drogi dojazdowej do remizy OSP oraz placu przy świetlicy 

wiejskiej. Wartość wykonanych prac wyniosła 28 982,24 zł. Z czego z budżetu 

gminy, (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Knieja) wydatkowano kwotę 

23 982,24 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont drogi dojazdowej do remizy OSP Knieja 

 



 

88 

 

Natomiast w sołectwie Siedliska przeprowadzono remont przepustu na drodze 

gminnej. Wartość wykonanych na przepuście prac zamyka się kwotą 29 500 zł. Z 

czego z budżetu gminy wydatkowano kwotę 24 500 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont przepustu w miejscowości Siedliska 

 

W 2022 r. z tej formy dofinansowania swoich zadań realizowanych w ramach 

Funduszu Sołeckiego skorzystają sołectwa: Zębowice, Kadłub Wolny i Radawie. 

 

13.3. 10-lecie Partnerstwa pomiędzy Gminą Związkową Birkenfeld a 

Gminą Zębowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- lecie Partnerstwa pomiędzy Gminą Związkową Birkenfeld a Gminą Zębowice 
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 10-lecie Partnerstwa pomiędzy Gminą Związkową Birkenfeld a Gminą 

Zębowice było tematem uroczystej sesji Rady Gminy, która odbył się 18 września 

2021 r. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa. W udekorowanej 

flagami państwowymi i flagami z herbami gmin partnerskich sali sesyjnej 

uczestniczyli: radni obecnej kadencji i radni z kadencji 2010-2014 i 2014-2018, oraz 

sołtysi, prezesi jednostek OSP, kierownicy Jednostek organizacyjnych Gminy na 

czele z wójtem Waldemarem Czaja. Delegacji z Gminy Związkowej Birkenfeld, 

przewodniczył Burmistrz dr Bernhard Alscher wraz z pracownikami i druhami 

strażakami. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy. Następnie głos zabrał wójt 

Waldemar Czaja, który przedstawił działania ze strony władz gminy, których 

zwieńczeniem było podpisanie we wrześniu 2011 r. „Aktu Partnerstwa”. W swoim 

wystąpieniu mówił również o obopólnych korzyściach wynikających z partnerstwa, w 

tym o otrzymanym sprzęcie strażackim oraz o rozwiązaniach technicznych, m. in. w 

dziedzinie fotowoltaiki. O potrzebie kontynuowania partnerstwa i wzajemnej 

współpracy pomiędzy gminami podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz 

dr  Bernhard Alscher. Gość z Niemiec mówił również o tym, że jego gmina jest 

prekursorem rozwiązań ekologicznych a działający w Birkenfeld Campus jest jednym 

z wiodących w Niemczech. O korzyściach i namacalnych dowodach partnerstwa 

uczestnicy sesji mogli się dowiedzieć z zaprezentowanego filmiku promocyjnego. 

W skrócie przedstawiono zarówno kwestie związane z podpisaniem „Aktu 

Partnerstwa” jak i jego parafowaniem przez samorządy obu Gmin. Poruszono 

również sprawy związane z wymianą młodzieży czy wzajemnymi wizytami druhów 

strażaków z obu gmin.  
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Załącznik nr 1 

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2021 r. 

 

 L.p. 
Numer 

zarządzenia 
Data 

wydania 
Tytuł zarządzenia 

1 OrG.120.1.2021 2021-01-04 
w sprawie ustalenia maksymalnego 
wynagrodzenia kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Zębowice 

2 OrG.120.2.2021 2021-01-04 
w sprawie rozliczania wydatków i kosztów 
obsługi administracyjnej w 2021 r. 

3 OrG.120.3.2021 2021-01-04 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu o 
udzielenie zamówień publicznych, których 
wartość jest mniejsza niż 130 000 zł 

4 OrG.120.4.2021 2021-01-14 
w sprawie powołania gminnego 
koordynatora ds. szczepień przeciwko 
SARS-Cov-2 

5 OrG.120.5.2021 2021-02-01 
w sprawie zmian w instrukcji obiegu i 
kontroli dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach 

6 OrG.120.6.2021 2021-02-09 
w sprawie realizacji zadań z zakresu 
obrony cywilnej w roku 2021 

7 OrG.120.7.2021 2021-03-01 
w sprawie zmian w instrukcji obiegu i 
kontroli dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach 

8 OrG.120.8.2021 2021-03-01 
w sprawie wyznaczenia opiekunów 
sołectw Gminy Zębowice 

9 OrG.120.9.2021 2021-03-03 
w sprawie obciążenia służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Zębowice 

10 OrG.120.10.2021 2021-03-05 

w sprawie ustalenia składu Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia 
przetargów oraz rokowań na zbycie, 
wydzierżawienie lub najem 

11 OrG.120.11.2021 2021-03-09 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 
w Urzędzie Gminy w Zębowicach 

12 OrG.120.12.2021 2021-03-10 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
postępowania z kluczami oraz 
zabezpieczenia pomieszczeń i budynku 
Urzędu Gminy w Zębowicach 

13 OrG.120.13.2021 2021-03-10 

w sprawie ustalenia Planu kontroli w 
Urzędzie Gminy Zębowice oraz 
jednostkach organizacyjnych Gminy 
Zębowice na 2021 rok 

http://bip.zebowice.pl/1380/190/zarzadzenia-wojta-jako-kierownika-urzedu-z-2020-roku.html
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14 OrG.120.14.2021 2021-03-16 
w sprawie organizacji przyjmowania skarg, 
wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w 
Zębowicach 

15 OrG.120.15.2021 2021-03-29 
w sprawie ustalenia zasad opracowania 
arkuszy organizacyjnych dla szkół i 
przedszkola na rok szkolny 2021-2022 

16 OrG.120.16.2021 2021-04-19 
w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do 
dzierżawy na okres do 3 lat 

17 OrG.120.17.2021 2021-04-26 
w sprawie wyznaczenia koordynatora 
czynności kancelaryjnych w Urzędzie 
Gminy w Zębowicach 

18 OrG.120.18.2021 2021-04-26 

w sprawie ustalenia harmonogramu pracy 
archiwum zakładowego oraz 
harmonogramu przekazania materiałów 
archiwalnych 

19 OrG.120.19.2021 2021-05-06 

w sprawie powołania komisji przetargowej 
do oceny ofert złożonych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia na: odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy 
ulicznych i pojemników z odpadami z 
czyszczenia ulic i placów, ich transport i 
zagospodarowanie 

20 OrG.120.20.2021 2021-05-19 

w sprawie kontroli placów zabaw, obiektów 
sportowych (boisk) i siłowni plenerowych 
znajdujących się na działkach będących 
własnością Gminy Zębowice 

21 OrG.120.21.2021 2021-05-21 

w sprawie powołania komisji przetargowej 
do oceny ofert złożonych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia na: 
Termomodernizację budynków 
oświatowych oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury 

22 OrG.120.22.2021 2021-06-15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

23 OrG.120.23.2021 2021-06-15 

w sprawie Regulaminu naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w tym kierownicze 
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Zębowice 

24 OrG.120.24.2021 2021-06-16 
w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży 

25 OrG.120.25.2021 2021-06-17 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu 
Urzędu Gminy w Zębowicach 

26 OrG.120.26.2021 2021-06-17 
w sprawie wprowadzenia zmian w 
Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w 
Zębowicach 
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27 OrG.120.27.2021 2021-06-18 
w sprawie powołania Pełnomocnika ds.. 
Ochrony informacji niejawnych 

28 OrG.120.28.2021 2021-06-18 
w sprawie wprowadzenia regulaminów 
korzystania z boisk sportowych w Radawiu 
i w Zębowicach 

29 OrG.120.29.2021 2021-06-28 
w sprawie odwołania Pełnomocnika ds.. 
Ochrony informacji niejawnych 

30 OrG.120.30.2021 2021-09-20 
w sprawie zakupu nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy 
Zębowice 

31 OrG.120.31.2021 2021-09-20 w sprawie zamiany nieruchomości 

32 OrG.120.32.2021 2021-09-20 
w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży 

33 OrG.120.33.2021 2021-09-20 
w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży 

34 OrG.120.34.2021 2021-09-20 
w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży 

35 OrG.120.35.2021 2021-09-30 
w sprawie zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Gminy w 
Zębowice 

36 OrG.120.36.2021 2021-09-30 
w sprawie zmiany w Regulaminie 
gospodarowania środkami Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych 

37 OrG.120.37.2021 2021-10-01 
w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i 
kontroli dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach 

38 OrG.120.38.2021 2021-10-11 

w sprawie powołania stałej komisji do 
odbioru zadań inwestycyjnych i 
remontowych realizowanych przez Gminę 
Zębowice 

39 OrG.120.39.2021 2021-10-11 

w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej 
pracy oraz sposobu likwidacji składników 
majątku będącego w ewidencji Urzędu 
Gminy w Zębowicach 

40 OrG.120.40.2021 2021-10-11 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
gospodarowania majątkiem Gminy i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie 
należące do Gminy Zębowice 



 

93 

 

41 OrG.120.41.2021 2021-10-28 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w Zębowicach przy ul. 
Dworcowej, dz. Nr 885 

42 OrG.120.42.2021 2021-12-06 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 
w Urzędzie Gminy w Zębowicach w 2022 
roku 

43 OrG.120.43.2021 2021-12-07 
w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji 
pełnej oraz powołanie zespołów do 
przeprowadzenia inwentaryzacji 

44 OrG.120.44.2021 2021-12-10 

w sprawie - zmieniające Zarządzenie Nr 
OrG.120.43.2021 Wójta Gminy Zębowice z 
dnia 7 grudnia 2021 r., w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 
oraz powołanie zespołów do 
przeprowadzenia inwentaryzacji 
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Załącznik nr 2 

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2021 r. 

L.p. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

podjęcia 
Tytuł zarządzenia 

1 W.0050.1.2021 2021-01-04 
w sprawie ustalenia układu wykonawczego 

budżetu gminy Zębowice na 2021 rok 

2 W.0050.2.2021 2021-01-04 

w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących w 2021 

r 

3 W.0050.3.2021 2021-01-07 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

pomocy społ. 

4 W.0050.4.2021 2021-01-07 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu w Gminie Zębowice w 2021 roku. 

5 W.0050.5.2021 2021-01-18 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok 

6 W.0050.6.2021 2021-01-25 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 

7 W.0050.7.2021 2021-01-27 

w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 

2021 

8 W.0050.8.2021 2021-01-29 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok 

9 W.0050.9.2021 2021-02-10 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok 

10 W.0050.10.2021 2021-02-23 
w sprawie przeprowadzenia postepowania 

rekrutacyjnego dla PP w Zębowicach 

11 W.0050.11.2021 2021-02-23 

w sprawie terminów przeprowadzenia 

postepowania rekrutacyjnego dla PSP na rok 

szkolny 2021 - 2022 

12 W.0050.12.2021 2021-02-23 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji 

13 W.0050.13.2021 2021-02-23 

w sprawie powołania zespołu do opracowania 

projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice za 

2020 r. 

14 W.0050.14.2021 2021-02-23 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok 
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15 W.0050.15.2021 2021-03-01 

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej w 

Gminie Zębowice w 2021 roku 

16 W.0050.16.2021 2021-03-01 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 

2021 r. 

17 W.0050.17.2021 2021-03-16 
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok 

18 W.0050.18.2021 2021-03-16 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2020 r. 

19 W.0050.19.2021 2021-03-16 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu 

uczniów i dzieci przedszkolnych w Gminie 

Zębowice 

20 W.0050.20.2021 2021-03-23 

w sprawie zmiany zał. do zarządzenia w sprawie 

ustalenia stawek czynszu za najem lokali 

mieszkalnych, lokali w ramach najmu 

socjalnego... 

21 W.0050.21.2021 2021-03-23 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

W.0050.17.2021 

22 W.0050.22.2021 2021-03-23 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

W.0050.18.2021 

23 W.0050.23.2021 2021-03-23 
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok 

24 W.0050.24.2021 2021-03-23 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok 

25 W.0050.25.2021 2021-03-29 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

W.0050.21.2021 

26 W.0050.26.2021 2021-03-29 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

W.0050.22.2021 

27 W.0050.27.2021 2021-03-29 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

W.0050.23.2021 

28 W.0050.28.2021 2021-03-29 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

W.0050.24.2021 

29 W.0050.29.2021 2021-03-29 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

W.0050.17.2021 

30 W.0050.30.2021 2021-03-29 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

W.0050.18.2021 
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31 W.0050.31.2021 2021-03-29 
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok 

32 W.0050.32.2021 2021-03-29 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok 

33 W.0050.33.2021 2021-03-30 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok 

34 W.0050.34.2021 2021-03-31 
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

35 W.0050.35.2021 2021-03-31 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

36 W.0050.36.2021 2021-04-26 
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

37 W.0050.37.2021 2021-04-26 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

38 W.0050.38.2021 2021-04-30 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

39 W.0050.39.2021 2021-05-20 

w sprawie wprowadzenia w Gminie Zębowice 

procedury wewnętrznej dotyczącej raportowania 

schematów podatkowych 

40 W.0050.40.2021 2021-05-20 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

41 W.0050.41.2021 2021-05-31 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

42 W.0050.42.2021 2021-05-31 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

43 W.0050.43.2021 2021-06-21 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

44 W.0050.44.2021 2021-06-28 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

45 W.0050.45.2021 2021-06-28 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

46 W.0050.46.2021 2021-06-30 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego 

Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i 

Czytelnictwa w Zębowicach za 2020 rok 

47 W.0050.47.2021 2021-06-30 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 
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48 W.0050.48.2021 2021-06-30 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

49 W.0050.49.2021 2021-07-06 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 

W.0050.68.2020 z dnia 30.10.2020 r., w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla rachunku 

wydzielonego środków na cele związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

50 W.0050.50.2021 2021-07-06 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

51 W.0050.51.2021 2021-07-20 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

52 W.0050.52.2021 2021-07-20 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

53 W.0050.53.2021 2021-07-26 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

54 W.0050.54.2021 2021-07-26 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

55 W.0050.55.2021 2021-07-26 

w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

56 W.0050.56.2021 2021-08-11 
w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych 

57 W.0050.57.2021 2021-08-25 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

58 W.0050.58.2021 2021-08-26 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji 

59 W.0050.59.2021 2021-08-30 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

60 W.0050.60.2021 2021-08-30 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 
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61 W.0050.61.2021 2021-08-30 

w sprawie wskazania nauczyciela pełniącego 

zastępstwo za Dyrektora Publicznego 

Przedszkola w Zębowicach 

62 W.0050.62.2021 2021-09-14 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

63 W.0050.63.2021 2021-09-14 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

64 W.0050.64.2021 2021-09-30 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

65 W.0050.65.2021 2021-09-30 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

66 W.0050.66.2021 2021-10-06 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

"Programu współpracy Gminy Zębowice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022" 

67 W.0050.67.2021 2021-10-06 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

68 W.0050.68.2021 2021-10-11 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

69 W.0050.69.2021 2021-10-11 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

70 W.0050.70.2021 2021-10-18 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

71 W.0050.71.2021 2021-10-18 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

72 W.0050.72.2021 2021-10-27 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

73 W.0050.73.2021 2021-10-28 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 
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74 W.0050.74.2021 2021-10-28 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

75 W.0050.75.2021 2021-11-10 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

76 W.0050.76.2021 2021-11-10 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

77 W.0050.77.2021 2021-11-12 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy 

Zębowice na 2022 r. oraz projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

78 W.0050.78.2021 2021-11-15 

w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz przestrzegania zasad prowadzenia reklam i 

promocji napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Zębowice. 

79 W.0050.79.2021 2021-11-24 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

80 W.0050.80.2021 2021-11-24 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

81 W.0050.81.2021 2021-11-30 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

82 W.0050.82.2021 2021-11-30 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

83 W.0050.83.2021 2021-11-30 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

84 W.0050.84.2021 2021-12-07 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 
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85 W.0050.85.2021 2021-12-07 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

86 W.0050.86.2021 2021-12-22 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

87 W.0050.87.2021 2021-12-27 

w sprawie wyboru długości okresu średniej 

arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji 

określonej w art.. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych 

88 W.0050.88.2021 2021-12-28 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 

89 W.0050.89.2021 2021-12-31 
w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 

2021 rok. 

90 W.0050.90.2021 2021-12-31 
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 

gminy Zębowice na 2021 rok. 
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