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Wstęp
Strategia jest najistotniejszym elementem w zarządzaniu strategicznym gminą,
rozumianym jako ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań w stale zmieniających się
uwarunkowaniach wewnętrznych i zmiennym otoczeniu. Przewidując i planując,
lokalna wspólnota może wpływać na sytuację wewnętrzną poprzez zapobieganie lub
uprzedzanie zjawisk negatywnych lub stymulowanie rozwoju tych pożądanych.
W odniesieniu do dynamicznych przeobrażeń otoczenia sprawa jest znacznie
trudniejsza, gdyż gmina ma znikomy wpływu na ich przebieg, ale także wielu zdarzeń
nie można precyzyjnie przewidzieć. Stosując zarządzanie strategiczne, praktykuje się
okresowy przegląd strategii (np. raz w roku) i jej permanentną aktualizację.
Przemawiają za tym korzyści w postaci identyfikacji zachodzących zmian
i dostosowywania planów do nowej sytuacji, co ma szczególne znaczenie w sytuacji
ograniczonych zasobów, jakimi gmina dysponuje.
Niniejsza Strategia uwzględnia i syntetyzuje istniejące już w gminie opracowania
planistyczne takie jak:
•
•
•
•
•
•

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice na lata 2004-2013;
Plan Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008-2014;
Plan Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2010-2017;
Plan Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014;
Plan Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008-2013;
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice
na lata 2014-2015;
oraz
• Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.;
• Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.
• Strategię społeczno-gospodarczą rozwoju powiatu oleskiego na lata
2000 – 2015.

Strategiczne planowanie rozwoju gminy jest niezbędne ze względu na potrzebę
perspektywicznego i efektywnego ujmowania procesów lokalnych przemian, jak
również z punktu widzenia optymalizacji bieżących wydatków budżetowych
i właściwego wykonywania zadań publicznych. Drogę do osiągnięcia tego celu stanowi
wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju, określenie ich priorytetów oraz
horyzontów czasowych realizacji. Strategia to dokument, który powinien stanowić
podstawę do opracowania i konkretyzowania przedsięwzięć społecznych
i gospodarczych na terenie gminy, takich jak:
•

strategie szczegółowe;
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•
•

programy sektorowe;
projekty wdrożeniowe.

Planowanie prowadzi do racjonalizacji wydatków oraz ułatwia pozyskanie
niezbędnych źródeł finansowania przedsięwzięć.
Niniejsza Strategia uwzględnienia priorytety określone w strategii rozwoju powiatu
i województwa. Została opracowana z inicjatywy władz samorządowych gminy
Zębowice i kluczowym podmiotem prac nad strategią jest społeczność lokalna.
Potrzeby mieszkańców gminy są wyznacznikiem kierunków działań oraz
formułowanych celów i zadań przyjętych do realizacji.
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Metodologia
Analizę sytuacji, identyfikację celów oraz plany w zakresie niezbędnych działań
stworzono w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju. Jest to doktryna
ekonomii zakładająca dążenie ludzi do życia na najlepszym poziomie, na jaki pozwala
aktualny rozwój cywilizacyjny. Ideę tę streszcza pierwsze zdanie raportu ONZ,
autorstwa Światowej Komisji d/s Środowiska i Rozwoju (WCED - World Commission
on Envi ronment and Development) z 1987 r. o nazwie "Nasza Wspólna Przyszłość":
Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki
rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
Powyżej przywołany raport dostrzega, że cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu
możliwy do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania. Model takiej
gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy
wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także
sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem
człowieka). Zgodnie z doktryną zrównoważonego rozwoju należy dążyć do
sprawiedliwości społecznej poprzez ekonomiczną i środowiskową efektywność
przedsięwzięć zapewnioną m. in. przez ścisły rachunek kosztów produkcji,
rozciągający się również w bardzo złożony sposób na zasoby zewnętrzne. Szerokie
zastosowanie w ekonomii zrównoważonego rozwoju ma teoria dobra
publicznegohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j cite_note-31.
Zrównoważony rozwój obejmuje trzy elementy: gospodarczy, społeczny
i środowiskowy, dla których na lokalnym poziomie politycznym, rozumianym jako
działanie na rzecz dobra wspólnego, należy prowadzić analizy oraz planować
i realizować zmiany, traktując każdy z elementów z jednakową uwagą, dążąc do
utrzymania proporcji na poziomie akceptowanym przez społeczeństwo, ale pamiętając
także o pokoleniach, które będą żyć w przyszłości.

1

Źródło opracowanie własne na podstawie http://old.ros.edu.pl/text/pp_2009_071.pdf
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Rys. 1 Koncepcja zrównoważonego rozwoju

Źródło: polityka.org.pl

W polityce przyjętej przez Unię Europejską zrównoważony rozwój oznacza:
•
•
•
•
•

•
•

budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie
korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny;
ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
i zapobieganie utracie bioróżnorodności;
wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych,
przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji;
wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych;
wykorzystanie sieci obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej
przewagi rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom
produkcyjnym);
poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza
w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów2.

Bardzo istotnym elementem ładu społecznego jest właściwa polityka lokalna,
rozumiana jako działanie dla dobra wspólnego. Ograniczone zasoby wymuszają
przyjmowanie programów wieloletnich oraz stopniowe realizowanie zdefiniowanych

2

Źródło: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainablegrowth/index_pl.htm
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i zaakceptowanych celów. W naturalny sposób rodzi się możliwość zaistnienia
konfliktów zogniskowanych wokół tempa i zakresu wprowadzanych zmian. Wzrost
skuteczności i efektywności działań, z równoczesnym podnoszeniem poziomu
społecznej akceptacji i zadowolenia można uzyskać poprzez stały rozwój partycypacji
społecznej.
Aktualnie zdefiniowano cztery modele partycypacji:
• model asymetryczny – ograniczający się do informowania społeczności
o podjętych przez władze działaniach;
• model opiniodawczo-konsultacyjny – w ramach którego przed podjęciem decyzji
zbierane są opinie na temat planowanych działań;
• model symetryczny – oznaczający wspólne podejmowanie decyzji;
• model delegacyjny – w ramach którego zadania realizowane są przez
mieszkańców, a działania władz ograniczają się do ich wsparcia3.
W pracach nad tą strategią z wielką troską odnoszono się do podniesienia
poziomu partycypacji społecznej, rozumianej jako współuczestnictwo mieszkańców
gminy w tworzeniu i realizacji planów.
Zastosowana metodologia opierała się na udziale reprezentantów mieszkańców
oraz władz gminy w pracach eksperckich, a jej celem było opracowanie dokumentu
uwzględniającego potrzeby i aspiracje społeczności gminy.
W ramach tych prac wspólnie omówiono i przyjęto:
• analizę strategiczną SWOT;
• założenia do wizji i misji Gminy;
• najistotniejsze obszary strategiczne;
• kierunkowe cele strategiczne i priorytety w tym zakresie;
• zadania związane z realizacją strategii.
Wiele czasu zabrała dyskusja poświęcona podniesieniu poziomu partycypacji
społecznej. Uczestnicy podkreślali stosunkowo niewielkie zaangażowanie
mieszkańców gminy w działania o charakterze społecznym. Zastanawiano się nad
przyczynami takiego stanu rzeczy i możliwymi działaniami ukierunkowanymi na
poprawienie tej sytuacji.
Dokument „Strategii Rozwoju Gminy Zębowice na lata 2015-2024 zawiera część
poświęconą diagnozie sytuacji gminy, w formie załącznika nr 1, oraz część zasadniczą
dotyczącą analizy i planowania strategicznego.
Część diagnostyczna prezentuje stan gminy w obszarach: społecznym,
gospodarczym i środowiskowym oraz w zakresie prowadzonej przez gminę
gospodarki finansowej.

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Partycypacja publiczna” (red.) Anna Olech, Fundacja
Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2011
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Podsumowanie prac diagnostycznych, a jednocześnie punkt wyjścia do
planowania kierunków rozwoju, stanowi analiza SWOT przeprowadzona dla
diagnozowanych obszarów oraz podsumowanie zbiorcze prezentujące zagadnienia
o największym znaczeniu dla gminy. Część planistyczna obejmuje wizję, misję oraz
zbiór celów strategicznych i wynikających z nich zadań wieloletnich i szczegółowych.
Uzupełnieniem dla tej części opracowania jest rozdział dotyczący wytycznych
w zakresie monitorowania strategii i jej ewaluacji. Ostatnią część rozdziału stanowi
lista zadań wraz ze wskazaniem okresu ich realizacji, szacunkowych kosztów, i źródeł
finansowania.
Źródłami informacji, na podstawie których powstało niniejsze opracowanie były
przede wszystkim materiały uzyskane w Urzędzie Gminy w Zębowicach
i Głównym Urzędzie Statystycznym.
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CZĘŚĆ I: ANALIZY I KIERUNKI ROZWOJU
1. Regionalne dokumenty strategiczne
1.1.

Strategia powiatu4

W powiecie oleskim aktualnie obowiązuje „Strategia społeczno-gospodarczego
rozwoju powiatu oleskiego na lata 2000–2015”
Misja:
Zintegrowane działanie wielokulturowego społeczeństwa powiatu oleskiego dla
poprawy poziomu życia mieszkańców z wykorzystaniem położenia w sąsiedztwie
aglomeracji śląskie.j

Infrastruktura społeczna
Priorytet: Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości i długości życia mieszkańców
poprzez zmiany stylu życia i kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Cele strategiczne:
• Tworzenie powiatowej infrastruktury ochrony zdrowia dostosowanej do
potrzeb społecznych.
• Rozwijanie indywidualnych umiejętności kontroli zdrowia i propagowanie
zdrowego stylu życia.
• Wspieranie rodzin w sytuacjach problemowych i profilaktyka.
• Stworzenie warunków sprzyjających zachowaniu tradycji lokalnych
i rozwojowi twórczości ludowej.
• Tworzenie powiatowych instytucji kultury.
• Podejmowanie współpracy z zagranicznymi partnerami samorządowymi
w zakresie wymiany kulturalnej.

Opracowanie własne na podstawie „Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju
powiatu oleskiego na lata 2000 – 2015”
4
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• Poprawa bazy techniczno-dydaktycznej oświaty.
• Opracowanie racjonalnej polityki oświatowej w środowisku lokalnym.
• Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz motywowanie ich do
zdobywania wyższych kwalifikacji.
• Rozwinięcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
• Stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu przez promocję
różnorodnych form wypoczynku.
Gospodarka i rynek pracy
Priorytet: Kształtowanie mechanizmów stymulujących zrównoważony rozwój
gospodarczy miast i gmin powiatu, zapewniający obniżenie bezrobocia oraz wzrost
poziomu życia mieszkańców.
Cele strategiczne:
• Ukształtowanie zintegrowanego układu podmiotowego w zakresie polityki
rozwoju gospodarczego powiatu i stymulowanie współpracy urzędów,
instytucji, organizacji i podmiotów otoczenia przedsiębiorczości.
• Rozwój przemysłu i usług dla ludności na bazie małych i średnich
przedsiębiorstw.
• Promocja lokalnych firm i ich produktów na rynkach zewnętrznych.
• Opracowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i stworzenie warunków
sprzyjających przyciąganiu kapitału.
• Tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o roboty publiczne.
• Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych pozwalających zdobywać
nowe kwalifikacje mieszkańcom wsi.
Rolnictwo, obszary wiejskie i ochrona środowiska
Priorytet: Restrukturyzacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dla
wielofunkcyjnego rozwoju wsi.
Cele strategiczne:
• Opracowanie i wdrożenie programów zwiększających konkurencyjność
gospodarstw rolnych.
• Działanie na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji rynku rolnego oraz
organizowanie struktur grup producenckich.
• Opracowanie i wdrożenie programu zwiększenia lesistości.
• Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki odpadami.
Infrastruktura techniczna
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Priorytet: Podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu przez
rozbudowę infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej.
Cele strategiczne:
• Modernizacja dróg i systemów komunikacyjnych w powiecie.
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

1.2.

Strategia województwa5

W Województwie Opolski aktualnie
Województwa Opolskiego do 2020 r.”

obowiązuje

„Strategia

Rozwoju

Wizja:
Województwo opolskie to wielokulturowy region, wykształconych, otwartych
i aktywnych mieszkańców, z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz
z przyjaznym środowiskiem życia.

Priorytet: Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji.
• Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.
„Opolskie dla Rodziny”.6
Priorytet: Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo.
Cele strategiczne:
• Konkurencyjny i stabilny rynek pracy:
o Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do
potrzeb rynku pracy;
o Wspieranie kształcenia ustawicznego;
o Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia;
o Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu;
o Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych.

5

Źródło: opracowanie własne na postawie „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.”
Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku "Opolskie dla
Rodziny" został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5503/2014 z dnia 16 września
2014 r.

6
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• Aktywna społeczność regionalna:
o Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
o Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej;
o Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji.
Priorytet: Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z nauką.
Cele strategiczne:
• Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka:
o Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej
gospodarki;
o Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, nauką oraz regionalnymi
instytucjami otoczenia biznesu;
o Wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce;
o Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania i lokowania inwestycji.
• Dynamiczne przedsiębiorstwa:
o Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła;
o Rozwój sektora usług rynkowych;
o Wspieranie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw.
Priorytet: Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku.
Cele strategiczne:
• Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna:
o Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych, opiekuńczych
i edukacyjnych;
o Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
o Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury.
• Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług:
o Rozwój powiązań transportowych;
o Poprawa dostępności do aglomeracji opolskiej;
o
Integracja systemu transportu zbiorowego;
o
Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych;
• Wysoka jakość środowiska.
o Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej;
o Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki;
o Kształtowanie
systemu
przyrodniczego,
ochrona
krajobrazu
i bioróżnorodności;
o Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych;
o Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych
i cywilizacyjnych.
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Priorytet: Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich
regionu.
Cele strategiczne:
• Konkurencyjna aglomeracja opolska;
o Rozwój i wzmacnianie funkcji metropolitalnych;
o Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze wzmacnianiem powiązań
instytucjonalnych i społecznych;
o Kreowanie pozytywnego wizerunku aglomeracji i rozwój współpracy
z ośrodkami regionalnymi.
• Ośrodki miejskie biegunami wzrostu:
o Wspieranie potencjału gospodarczego i społecznego miast;
o Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na obszarach miejskich.
• Wielofunkcyjne obszary wiejskie:
o Wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych;
o Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa i rybactwa;
o Rozwój sektora rolno-spożywczego;
o Racjonalne
gospodarowanie
przestrzenią.
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2. Wnioski z diagnozy sytuacji gminy
2.1.

Uwarunkowania geohistoryczne i administracyjne

Unikalnym i mało wykorzystanym walorem historycznym Gminy Zębowice jest
akt wykupienia się chłopów z Kadłuba Wolnego z poddaństwa w 1605 r. Wokół tego
wyjątkowego na skalę Europy wydarzenia zbudować można pozytywny wizerunek
gminy jako miejsca o ugruntowanych tradycjach samorządności i wolności. Może to
być wykorzystane zarówno dla celów marketingowych i biznesowych, jak również dla
animacji społeczności lokalnej, będąc tematem np. cyklicznie realizowanych wydarzeń
edukacyjno-rekreacyjnych.
Lokalizacja gminy Zębowice w pobliżu uprzemysłowionych i zurbanizowanych
regionów Polski podnosi jej atrakcyjność dla osób poszukujących pobliskiego miejsca
do wypoczynku. Może też stać się ona interesująca osadniczo ze względu na
stosunkowo niewielką odległość od aglomeracji i atrakcyjne warunki życia. Duże
ośrodki miejskie to także potencjalny rynek zbytu dla produktów i usług
wytwarzanych na terenie gminy.
Władze gminy pomimo ograniczonych środków finansowych konsekwentnie
realizują przyjęte plany i stale podnoszą standard życia mieszkańców.

2.2.

Sfera społeczna

Notowany jest ciągły ubytek ludności, spowodowany przede wszystkim
zagraniczną migracją zarobkową. Ponadto pogłębia go emigracja wewnętrzna i ujemne
saldo przyrostu naturalnego.
Występuje dysproporcja pomiędzy liczebnością grupy osób starszych wiekowo
oraz ludzi młodych, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do przewagi osób w
wieku poprodukcyjnym. Rodzić to będzie trudności związane z brakiem
zastępowalności osób kończących pracę oraz wzrostem liczby osób starszych bez stałej
opieki rodziny. Wskazuje to na potrzebę przebudowy rynku usług społecznych
dedykowanych emerytom i rencistom, a szczególnie objęcia systemową opieką osób
samotnych i niepełnosprawnych. Dobra jakość takiej opieki może być dla osób
kończących zarobkowanie mocnym argumentem za powrotem z emigracji
i osiedleniem się tu na stałe. Standardy europejskie wskazują na dwie
najkorzystniejsze drogi tworzenia takich warunków: rozwój komercyjnych usług
opiekuńczych oraz organizacja wolontariatu dzieci i młodzieży, za czym opowiadają się
mieszkańcy.
Na terenie gminy znaczący problem infrastrukturalny, komunikacyjny
i logistyczny stanowi dominacja rozsianej zabudowy zagrodowej poza centralnymi
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częściami dużych miejscowości. Pomimo tych trudności dzięki systematycznym
działaniom gminy (np. w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)
warunki zamieszkania systematycznie się poprawiają i zdecydowana większość
mieszkań ma pełne wyposażenie sanitarne.
Oświata i wychowanie są przedmiotem dużej troski władz lokalnych i stanowią
największy wydatek budżetu gminy. W ostatnich latach zrealizowano znaczącą
inwestycję, na rzecz dzieci i młodzieży w postaci budowy hali sportowej. Jest ona też
ważnym obiektem dla zorganizowanych w klubach LZS sportowców.
Ośrodek kultury, świetlice wiejskie i obiekty OSP są także ważnymi w życiu
gminy obiektami, stanowiąc miejsce rozwoju inicjatyw kulturalnych zogniskowanych
wokół tradycji.
Zakładają potrzebę wzrostu poziomu integracji społecznej konieczne jest
zwiększenie wydatkowa na kulturę i sport.
Pomoc społeczna, stanowiąc drugi co do wielkości wydatek bieżący gminy, jest
ważnym obszarem działania samorządu. Jest grupa rodzin, około 125, która wymaga
stałego wsparcia.
Atutem gminy jest wynikające z rozbudowanej sieci społecznej bezpieczeństwo
i niskie zagrożenie przestępczością. Ważną rolę pełni także Ochotnicza Straż pożarna,
która nie tylko dba o życie i mienie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczący
w wielu inicjatywach lokalnych.

2.3.

Środowisko

Czyste i przyjazne dla ludzi środowisko jest wielkim atutem gminy i wyróżnia ją
na tle wielkich, uprzemysłowionych i zurbanizowanych śląskich aglomeracji,
w sąsiedztwie których się znajduje. Gminę Zębowice charakteryzuje duża ilość lasów,
wiele ciekawostek przyrodniczych i historycznych. Powinna być ona promowana jako
miejsce przyjazne dla człowieka – tu można zdrowo i wygodnie żyć i wypoczywać.
Dbałość o środowisko naturalne wiąże się także z pewnymi problemami,
np. z dzikimi zwierzętami, które zakłócają spokój i niszczą dobytek mieszkańców
- kuny uszkadzają ocieplenia dachów, a bobry powodują podtopienia. Konieczne jest
podjęcie działań zmierzających do usunięcia tych trudności.
Gmina dla swojego rozwoju powinna wykorzystywać walory środowiskowe,
promując je i stawiając w kontraście do hałasu i zanieczyszczeń w aglomeracjach
miejskich. Priorytet stanowić musi stworzenie programu rozwoju gospodarczego
skoncentrowanego na przedsięwzięciach związanych z obsługą turystów i osób
przyjeżdżających w celach rekreacyjnych i sportowych.
Naturalne środowisko może być wykorzystane jako atut dla rozwoju
osadnictwa.
Brakuje jednak spójnej koncepcji wykorzystania zasobów przyrodniczych do
dalszego rozwoju np. jako bazy do wytyczenia szlaków turystycznych, terenów pod
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osadnictwo oraz przygotowania map i innych materiałów promocyjnych we
współdziałaniu władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców.

2.4.

Gospodarka

Nie ma oczekiwań społecznych radykalnej zmiany w sferze gospodarczej, ludzie
są przywiązani do własności i bardzo zależy im na czystym środowisku. Widoczny jest
odwrót od rolnictwa indywidualnego w kierunku działalności gospodarczej lub
zarobkowej. Duże rozdrobnienie gospodarstw nie stwarza warunków do
utrzymywania się z rolnictwa. W pierwszej kolejności należy więc wspierać i rozwijać
lokalnych przedsiębiorców, np. w zakresie produkcji i usług ekologicznych.
Ponadlokalny rozwój przedsiębiorstw może być osiągnięty dzięki
zorganizowaniu współpracujących grup przedsiębiorców, np. w formie klastów
gospodarczym, skupiającym pokrewne biznesy wokół spójnej koncepcji rozwoju danej
branży albo spółdzielni. Zrozumienie, że poza konkurencją jest także duża przestrzeń
do potencjalnej współpracy jest otwarciem do rozwoju na znacznie wyższym poziomie.
Ograniczone zasoby (przede wszystkim pieniądze i czas) uniemożliwiają
indywidualnemu przedsiębiorcy uzyskanie istotnej poprawy sytuacji. Organizując się
w grupę, można połączyć posiadane potencjały i zyskać dodatkowo dzięki zjawisku
synergii.
Najbardziej pilnym i chyba dojrzałym do impulsu rozwojowego jest obszar
obsługi turystów i osób przybywających do gminy na rekreację.

2.5.

Infrastruktura

Infrastruktura gminy jest w dobrym stanie i dzięki wieloletnim inwestycjom
stale jest poprawiana. Rozsiana zabudowa zagrodowa jest przyczyną problemów
z budową sieci infrastrukturalnych. Pomimo tego wszyscy mają dostęp do
wodociągów, energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych. Nie ma gazu
sieciowego, a ogrzewanie realizowane jest dzięki indywidualnym kotłowniom.
Największa aktualnie prowadzona, wieloletnia inwestycja dotyczy budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych i połowa mieszkańców korzysta
już z instalacji gminnych.
Problemem są obiekty zlokalizowane na terenie gminy, ale nie należące do niej,
np. drogi powiatowe, które są w stanie gorszym niż drogi gminne.
Infrastruktura sieciowa charakterystyczna dla terenów wiejskich nie jest
przygotowana na duże inwestycje i duże obiekty. Gmina nie zakłada potrzeby
pozyskiwania dużych inwestorów, stawiając na rozwój lokalny niewielkich
przedsiębiorstw. Warto jednak przeanalizować ten temat i być może stworzyć miejsce
na takie duże przedsięwzięcie mogące być punktem centralnym dla lokalnego rozwoju.
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Należy dążyć do tworzenia zwartych kompleksów zabudowy, co obniżałoby
koszty gminy dotyczące budowy i eksploatacji sieci oraz wydatki ponoszone przez
inwestora.
Myśląc o nowych osadnikach, warto tworzyć atrakcyjne, uzbrojone kompleksy
trenów pod zabudowę, w różnych wariantach, np. osiedla willowe lub mieszkalne
z możliwością prowadzenia usług. Istotne jest, aby w koncepcjach i ich realizacji
uwzględnić walory przyrodnicze, krajobrazowe i bezpieczeństwo jako atut
wyróżniający ofertę gminy.

2.6.

Polityka lokalna

Władze w gminie są stabilne, charakteryzują się konsekwencją w realizacji
przyjętych planów i cieszą się poparciem społecznym. Prowadzonych jest szereg
projektów gminnych i regionalnych ukierunkowanych na rozwój. Gmina współpracuje
także z samorządowym partnerem niemieckim. Współpraca regionalna powinna być
rozwijana i doskonalona, gdyż wiele problemów ma charakter ponadgminny
i formalne ich załatwienie nie leży w jej kompetencjach lub należy do nich tylko część
zadań (np. drogi, pomoc społeczna, demografia). Warto dążyć do współpracy także
w obszarach konkurencji, definiując wspólne przedsięwzięcia np. w zakresie promocji
lub obsługi turystów.
Dobrym kierunkiem działań powinno być rozwijanie partycypacji społecznej,
a w szczególności współuczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu różnorodnych
zadań związanych z rozwojem społeczności lokalnej. Ograniczone zasoby przemawiają
za tym, aby ustalić priorytety i koncentrować na zadaniach najistotniejszych. Punktem
wyjścia powinna być niniejsza strategia i inicjatywy władz samorządowych
pobudzające do działania, np. w postaci opracowywania szczegółowych programów
rozwoju danej sfery lub organizacji grupy (zespołu) wokół rozwiązania problemu.
Dobrym podejściem potwierdzających autentyczność zgłaszanej potrzeby jest wymóg
wykazania się pewnym zaangażowaniem środowiska, które problem zgłasza. Warto
rozważyć sytuację wspierania w pierwszej kolejności przedsięwzięć, w których osoby
zaangażowane wniosły już swój wkład własny w postaci realizacji jakiegoś zadania.
Istotną konsekwencją byłby wytworzenie klimatu aktywnego rozwiązywania
problemów zamiast biernego oczekiwania na dyrektywy lub działania władzy.
Pozytywne przykłady wdrożonych rozwiązań i korzyści z tego płynące pobudzałyby
innych, poszerzając krąg osób zaangażowanych w sprawy lokalne.
Działania zorganizowane w postaci pracy zespołowej są w stanie lepiej
zagospodarować, a nawet wyzwolić ukryte zasoby gminy i dzięki zjawisku synergii
wytworzyć efekt nieporównanie większy niż działania indywidualne.
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2.7.

Finanse

Gmina dysponuje ograniczonymi środkami budżetowymi, co jest
charakterystyczne dla obszarów wiejskich. Bardzo sprawnie pozyskiwane
i zagospodarowywane są środki z UE na inwestycje. Najistotniejszym zadaniem jest
wygenerowanie wzrostu dochodów własnych i dalsze pozyskiwanie środków na
inwestycje
gminne.
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3. Analiza SWOT
3.1.

SWOT szczegółowe w obszarach funkcjonalnych

Analiza SWOT jest powszechnie używanym i uznawanym narzędziem
pokazującym w lakoniczny sposób skomplikowaną sytuację gmin. Przedstawione są
zarówno uwarunkowania wewnętrzne (silne i słabe strony), jak i zewnętrzne (szanse
i zagrożenia). Zapisy mają charakter zwięzłej syntezy myśli znacznie bardziej
rozbudowanych, a w przypadku wątpliwości warto wrócić do diagnozy sytuacji gminy,
aby tam odszukać źródła konkretnego zapisu. Poszczególne elementy mogą się
powtarzać i należy to interpretować jako przejaw wpływu konkretnego aspektu na
różne sfery życia lokalnego lub równoczesne pozytywne i negatywne oddziaływanie.
Np. wartościowe ekologicznie środowisko może być atutem dla mieszkańców
i osadnictwa osób z zewnątrz poszukujących zdrowego miejsca do życia, walorem dla
wypoczynku i turystyki oraz ważną pozycją w promocji gminy – pojawi się więc
wielokrotnie z myślą o wykorzystaniu różnych jego aspektów w różnych sytuacjach.
3.1.1. Uwarunkowania geohistoryczne i administracyjne
Tab. 1 SWOT – uwarunkowania geohistoryczne i administracyjne
Silne strony

Słabe strony

• wykupienie się chłopów z poddaństwa
jako unikatowe wydarzenie historyczne,
• zasób obiektów zabytkowych,
• bogate tradycje historyczne i kulturowe,
• konsensus społeczny i stabilna władza
lokalna,
• dobrze zorganizowana administracja
samorządowa.
Szanse
• wykorzystanie walorów historycznych
i przyrodniczych,
• dalsze doskonalenie systemów
zarządzania gminą,

• niekorzystne położenie w stosunku do
ważnych (głównych) szlaków
komunikacyjnych,
• peryferyjne położenie w stosunku do
dużych aglomeracji.

Zagrożenia
• pogarszanie się infrastruktury leżącej na
terenie gminy, ale nie będącej jej
własnością,
• brak możliwości realnego wpływania na
inwestycje infrastrukturalne i sieciowe
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• wzrost współpracy lokalnej.

podmiotów zewnętrznych,
• stagnacja i bierność w otoczeniu gminy.

Peryferyjne położenie gminy może być widziane jako zaleta - oddalenie od uciążliwości
aglomeracji, ale także jako wada - duża odległość od placówek publicznych
zlokalizowanych w miastach. Istotą SWOT jest rzetelne przestawienie sytuacji, dające
szansę na właściwą interpretację i planowanie działań, polegających na wzmacnianiu
tego, co jest postrzegane korzystnie oraz eliminowaniu lub osłabianiu wpływu tego, co
działa na niekorzyść.
3.1.2. Sfera społeczna
Tab. 2 SWOT – sfera społeczna
Silne strony
• wskaźnik bezrobocia niższy od średniej
w regionie,
• nowy ośrodek zdrowia z infrastrukturą
i wyposażeniem na najwyższym poziomie,
• dostęp do podstawowych usług służby
zdrowia,
• dostępność szkolnictwa,
• zasób terenów pod budownictwo
mieszkaniowe,
•

wysoki poziom bezpieczeństwa.

Szanse
• wzrost kwalifikacji mieszkańców,
• aktywna i młodzież zaangażowana w
rozwój gminy;
• aktywizacja osób starszych,
• przemodelowanie opieki na starszymi
samotnymi i chorymi osobami,
• rozwój wolontariatu,
• włączenie się lokalnych autorytetów do
rozwoju życia społeczno-gospodarczego

Słabe strony
• starzenie się społeczeństwa,
• euroemigracja,
• ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo
migracji, a co za tym idzie ujemny przyrost
rzeczywisty;
• brak specjalistów służby zdrowia,
• brak możliwości znalezienia zatrudnienia
przez ludzi młodych i wykształconych,
• mało zróżnicowana działalność kulturalna,
• niewielka grupa osób zaangażowanych
w działalność społeczną.
Zagrożenia
• niekorzystne zmiany w strukturze
demograficznej gminy,
• wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych,
• obniżanie się kwalifikacji długotrwale
bezrobotnych,
• dalsza migracja zarobkowa ludzi młodych
i wykształconych poza teren gminy,
• niewykorzystanie środków unijnych na
infrastrukturę społeczną.
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gminy,
• rozwój i popularyzacja imprez
kulturalnych i sportowych,
• specjalnie dedykowana młodzieży
i dzieciom oferta kulturalna i sportowa,
• wykorzystanie doświadczeń mieszkańców,
którzy osiągnęli sukces,
• osiedlanie się ludności miejskiej,
• realizacja programu „Odnowy wsi”,
• lokalne grupy działania,
• rozwój służby zdrowia w zakresie usług
specjalistycznych,
•

właściwe wykorzystanie środków
unijnych na rozwój infrastruktury
społecznej.

3.1.3. Środowisko
Tab. 3 SWOT - środowisko
Silne strony

• sprzyjający rolnictwu i mieszkańcom
klimat,
• naturalne i niezdegradowane środowisko,
• duża lesistość gminy,

Słabe strony

• niska bonitacja gleb,
• zanieczyszczenie środowiska w obszarach
nie w pełni uporządkowanych np. ścieki,

• brak zagrożeń powodziowych,

• dzikie zwierzęta stwarzające zagrożenie
dla mienia,

• zorganizowana gospodarka odpadami,

• zła jakość urządzeń melioracyjnych,

• zasób cennych przyrodniczo terenów
objętych ochroną,

• braki w sieci kanalizacyjnej,

• konsekwentna realizacja polityki
w zakresie oczyszczania ścieków –
budowa przydomowych oczyszczalni.

• ciepłownictwo oparte na tradycyjnych
surowcach emitujące niską emisję,
• nie w pełni zinwentaryzowane zasoby
przyrodnicze.
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Szanse
• programy rozwojowe wykorzystujące
środki finansowe i potencjał zewnętrznych
instytucji,
• wsparcie w ramach realizacji strategii
powiatu i województwa,
• promocja ekologicznych walorów gminy.

Zagrożenia

• ograniczone środki na redukcję
szkodliwych zrzutów do środowiska,
a w konsekwencji długi okres realizacji
związanych z tym inwestycji,
• nowe źródła szkodliwych emisji.
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3.1.4. Gospodarka
Tab. 4 SWOT - gospodarka
Silne strony

• wysoki odsetek użytków rolnych w rękach
prywatnych,
• wzrost liczby zakładów usługowych,
• rozwinięta i zróżnicowana struktura
branżowa zakładów produkcyjnych,
usługowych i rzemieślniczych,
• rezerwy na rynku pracy i niskie koszty
pracy,
• zasób terenów przeznaczonych pod
działalność gospodarczą.

Szanse
• wszechstronna promocja gminy,
uwzględniając także aspekty gospodarcze,
np. produkty lokalne, turystykę
• stworzenie systemu zorganizowanego
skupu płodów rolnych,
• dopłaty bezpośrednie dla rolników,

Słabe strony
• rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
• trudne warunki upraw na glebach o niskiej
klasie bonitacyjnej,
• brak rodzimego kapitału,
• ograniczony rynek pracy najemnej,
• brak promocji i popularyzacji
pozarolniczych aktywności
gospodarczych,
• bardzo słabo rozwinięta współpraca
pomiędzy podmiotami prowadzącymi
działalność gospodarczą.
Zagrożenia
• fiskalizm państwa utrudniający
działalność gospodarczą,
• skomplikowanie systemu prawnego
utrudniające działalność gospodarczą,
• brak stabilnej polityki rolnej państwa,

• tworzenie rolniczych grup producenckich,

• konkurencja ze strony rolnictwa
zachodnioeuropejskiego,

• rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,

• utrata lub ograniczanie się rynków zbytu,

• rozwój gospodarstw specjalistycznych,
agroturystycznych i ekologicznych,

• mała inicjatywa gospodarcza
mieszkańców, TO NIE SŁABA STRONA?

• lokalizacja i rozwój małych zakładów
produkcyjnych,

• brak zorganizowanych podmiotów skupu,

• tworzenie klastrów gospodarczych,,
• aglomeracje jako potencjalnie duży rynek
zbytu na: produkty rolne, usługi itp.
• uzbrojenie terenów pod działalność

• brak ubezpieczeń produkcji rolnej,
• niekorzystna reforma KRUS,
• brak inwestycji w zakresie infrastruktury
towarzyszącej turystyce,
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•

gospodarczą,
• rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych
i budowa infrastruktury towarzyszącej
turystyce,
• turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie
zasobów przyrodniczych i historycznych,

niewykorzystanie potencjału
turystyczno–rekreacyjnego gminy

• niewykorzystanie środków unijnych na
wsparcie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.

• popularyzacja myślistwa,
• wykorzystanie środków unijnych na
wsparcie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw,
• przeznaczenie gleb o niskiej jakości pod
zalesienie.

3.1.5. Infrastruktura
Tab. 5 SWOT - infrastruktura
Silne strony

Słabe strony

• pełna dostępność do sieć wodociągowej,
• rozwinięte usługi telekomunikacji
i łączności,
• modernizacja dróg,
• systematyczna poprawa warunków
sanitarnych gminy (ścieki).
Szanse

• korzystanie z unijnych funduszy
strukturalnych na rozbudowę
infrastruktury technicznej,
• organizacja terenów pod nowe
osadnictwo.

• ograniczenia związane z rozproszoną
zabudową zagrodową,
• zła jakość dróg powiatowych.

Zagrożenia
• niewykorzystanie środków unijnych na
rozbudowę lokalnej infrastruktury
technicznej.
• niedoinwestowanie melioracji,
• niedoinwestowanie sieci dróg gminnych
i powiatowych.
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3.1.6. Polityka lokalna
Tab. 6 SWOT – polityka lokalna
Silne strony
• współpraca z partnerską gminą
zagraniczną,
• harmonijna współpraca mieszkańców
narodowości polskiej i niemieckiej – brak
konfliktów na tle narodowościowym.
Szanse

Słabe strony

• niewielka grupa osób zaangażowanych
w działalność społeczną,
• brak efektywnej promocji istniejących
walorów krajobrazowo-przyrodniczych.
Zagrożenia

• korzyści wynikające z opracowania strategii
rozwoju i planu rozwoju lokalnego,
• wykorzystanie potencjału związanego z
emigracją zarobkowa, np. do promocji
gminy lub turystyki
• skoordynowane i skuteczniejsze
wykorzystanie zasobów dzięki partycypacji
społecznej,
• ujawnienie zasobów ukrytych i wzrost
efektywności dzięki wykorzystaniu
zjawiska synergii w pracach zespołowych,

• brak rozwoju partycypacji społecznej,

• współpraca z sąsiednimi gminami,

• brak współpracy regionalnej,

• wsparcie powiatu i województwa w ramach
realizowanych strategii regionalnych,

• konkurencja ze strony sąsiednich gmin.

• budowa wizerunku gminy wokół
konkretnych wartości np. dbałość
o środowisko,
• promowanie dobrego wizerunku i
korzystnych informacji przez gminne
media,
• wykorzystanie unikatowej wartości
historycznej związanej z wykupieniem się
chłopów z poddaństwa,
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3.1.7. Finanse
Tab. 7 SWOT - finanse
Silne strony
• racjonalne wykorzystywanie posianych
środków finansowych,
• przemyślane korzystanie z dotacji na
inwestycje,
• bezpieczny poziom zadłużenia.

Szanse

Słabe strony

• niski udział dochodów własnych
w budżecie,
• relatywnie duży poziom subwencji
państwowych, co uzależnia gminę od
sytuacji ogólnopaństwowej.

Zagrożenia
• spadek dochodów własnych gminy
z powodu stagnacji gospodarczej,

• wzrost dochodów własnych gminy
poprzez rozwój podmiotów płacących
podatki lokalne,

• niekorzystne zmiany prawa i ograniczenie
subwencji,

• pozyskanie wsparcia zewnętrznego na
rozwój gminy.

• nałożenie dodatkowych zadań na gminę
bez zabezpieczenia środków finansowych
na ich realizację,
• niewykorzystanie środków unijnych.
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3.2.

SWOT zbiorcze - podsumowanie

Tab. 8 SWOT – podsumowanie i wskazanie kluczowych czynników rozwoju
Silne strony

Słabe strony

• unikatowe walory historyczne,
• konsensus społeczny i stabilna władza
lokalna,
• dobry, stale podnoszony standard
mieszkań
i towarzyszącej infrastruktury,

• peryferyjne położenie,
• zmniejszanie liczebności i starzenie się
społeczeństwa,
• duża migracja zewnętrzna,

• wiele różnorodnych inicjatyw
społecznych,

• wykluczenie osób starszych, samotnych
i chorych,

• konsekwentnie podnoszony poziom
oświaty,

• niewielka grupa osób zaangażowanych
w działalność społeczną,

• dostępność obiektów związanych z kulturą • słabej jakości gleby,
i sportem,
• wysoki standard obiektów służby zdrowia,
• wysoki poziom bezpieczeństwa,
• przyjazny dla ludzi, przyrody i rolnictwa
klimat,
• atrakcyjny ekosystem – czysty i bogaty,
• uporządkowane zagospodarowanie
odpadów,
• dynamiczny rozwój prywatnej
przedsiębiorczości,
• zróżnicowana, drobna, lokalna działalność
gospodarcza,

• brak złóż surowców mineralnych,
• brak spójnej koncepcji wykorzystania
walorów historycznych i przyrodniczych
do celów komercyjnych,
• słaba współpraca pomiędzy podmiotami
gospodarczymi,
• rozdrobnienie gospodarstw i odwrót od
tradycyjnego rolnictwa oraz indywidualne
poszukiwanie alternatywnych źródeł
zarobkowania,
• bardzo małe rezerwy w potencjale
infrastruktury,

• istotny rozwój prywatnej bazy dla
turystyki i rekreacji,

• niska aktywność ludzi w zakresie
partycypacji społecznej – nieliczna grupa
osób zaangażowanych,

• relatywnie niski poziom bezrobocia,

• mało skuteczna promocja.

• racjonalna gospodarka budżetowa i stały
zrównoważony rozwój różnych obszarów
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funkcjonalnych,
• skuteczne pozyskiwanie finansowych
środków zewnętrznych na wsparcie
rozwoju gminy.
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Szanse

Zagrożenia

• korzyści wynikające z opracowania
strategii rozwoju i planu rozwoju
lokalnego,
• promowanie dobrego wizerunku
i korzystnych informacji przez gminne
media,
• wzrost osadnictwa osób z zewnątrz,
• partycypacja społeczna jako źródło
rozwoju różnych dziedzin życia,
• poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty
kulturalnej i sportowej z myślą
o mieszkańcach i osobach goszczących na
terenie gminy,
• pozyskanie lekarzy specjalistów i rozwój
ochrony zdrowia,
• wzrost liczby podmiotów gospodarczych,
• rozwój działalności gospodarczej
w wyniku współpracy i konsolidacji wokół
uzgodnionych celów,
• rozwój partycypacji społecznej – lokalne
programy rozwoju,

• brak rozwoju partycypacji społecznej,
• brak współpracy regionalnej,
• zmiany w prawie utrudniające działalność
władz gminy i działalność gospodarczą,
• fiskalizm państwa obniżający efektywność
lokalnej działalności,
• problemy z infrastrukturą nienależącą do
gminy,
• niewykorzystanie możliwości związanych
ze środkami z UE,
• niewykorzystanie środków z funduszy
ochrony środowiska.

• współpraca ujawniająca i skutecznie
zagospodarowująca zasoby wspierające
rozwój,
• wykorzystanie zewnętrznego
finansowania do rozwoju gminy.
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CZĘŚĆ II PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
1. Wizja i misja
Zdefiniowanie kluczowych strategicznie celów porządkuje obszar decyzji
niższej rangi. Konsekwencja w dążeniu do nich powoduje, że chwilowe odchylenia są
korygowane, a strategiczny, główny kierunek ciągle utrzymywany. Tylko dzięki ich
trafnemu zdefiniowaniu można wykazać się skutecznością, rozumianą jako osiąganie
założonego celu, co powinno odpowiadać oczekiwaniom społeczności lokalnej.
Efektywność, jako konsekwencja pojedynczych decyzji, zdecydowanie wzrasta, jeśli
wytyczone cele są konsekwentnie realizowane. Wynika to chociażby z faktu, że
ograniczone zasoby są przeznaczane na zadania, których pozycja priorytetowa zależy
od powiązania z celami głównymi.
Wizja określa oczekiwany obraz gminy w przyszłości, wskazując najistotniejsze
źródła uzyskiwanego sukcesu.
Wizja
Gmina Zębowice jest nowoczesna i zadbana, a systematyczny postęp
uzyskiwany jest dzięki dbałości o zrównoważony rozwój we wszystkich sferach
życia. Jest ona miejscem szacunku dla tradycji, środowiska i dorobku lokalnej
społeczności, w którym stale podnoszony jest standard życia dzięki partycypacji
społecznej i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
Misja określa metody postępowania i wartości oferowane przez lokalną
wspólnotę, jaką jest gmina.
Misja:
Gmina Zębowice jest przyjazna dla mieszkańców i gości, promuje i wspiera
współpracę i aktywność społeczną, szczególną troską otacza najbardziej
potrzebujących pomocy.
Zasady stosowane w gminie:
1. Przedsięwzięcie jest traktowane jako korzystne, jeśli w skali całej gminy suma
skutków pozytywnych jest większa od sumy skutków negatywnych.
2. Pierwszeństwo w realizacji mają przedsięwzięcia z wkładem własnym grupy
zgłaszającej potrzebę ich realizacji.
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3. Cele i zadania są monitorowane i weryfikowanie pod względem realizacji
oczekiwań społecznych oraz ich skuteczności i efektywności, a jeśli jest taka
potrzeba, są doskonalone lub korygowane.
4. Dobre przykłady i rozwiązania są promowane jako wzorce do naśladowania.

2. Cele strategiczne
1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom demograficznym i migracji.
2. Zrównoważony rozwój gminy.
3. Dbałość o tradycję i walory środowiskowe.
4. Stymulowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego.
5. Wspieranie partycypacji społecznej.
6. Wzmacnianie sytuacji finansowej gminy.

3. Cele drugiego rzędu i charakterystyka zadań
3.1.

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom demograficznym
i migracji.

Przyczyna negatywnych zjawisk demograficznych i migracji tkwi w:
• niesatysfakcjonujących ludzi warunkach życia na terenie gminy;
• wzroście aspiracji i oczekiwań mieszkańców oraz tradycyjnej emigracji
zarobkowej.
Rozwiązaniem jest usuwanie lub ograniczanie wpływu zjawisk negatywnych oraz
pomoc ułatwiająca znalezienie korzystnych i atrakcyjnych rozwiązań.
Cele drugiego rzędu:
3.1.1. Wspieranie wszystkich form działalności lokalnej jako spoiwa
gruntującego więzi społeczne.
3.1.2. Tworzenie atmosfery przywiązania do tradycji i gminy na wszystkich
etapach wychowania i edukacji.
3.1.3. Inicjowanie form współpracy ułatwiających adaptację w stale
zmieniającym się otoczeniu.
3.1.4. Wsparcie celów i zadań z obszaru przedsiębiorczości jako podstawy do
tworzenia i rozwoju atrakcyjnych miejsc pracy.
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3.1.5. Poszukiwanie dobrych rozwiązań zewnętrznych i adaptowanie ich na
terenie gminy.
3.1.6. Rozwój opieki zdrowotnej, socjalnej, senioralnej i przeciwdziałanie
wykluczeniu osób starszych.
3.1.7. Poprawa skomunikowania z sąsiadującymi miastami.

3.2.

Zrównoważony rozwój gminy

Zrównoważony rozwój gminy może być istotnym czynnikiem podnoszącym jej
atrakcyjność w oczach mieszkańców i osób z zewnątrz. Powszechne jest oczekiwanie
racjonalności decyzji i ich przewidywalności oraz bezpieczeństwa i porządku. Dlatego
wiele osób przedkłada stabilność, pewność i spokój ponad doraźne korzyści
w miejscach pełnych zagrożeń i niewiadomych.
Cele drugiego rzędu:
3.2.1. Równomierny rozwój wszystkich sfer życia gminy, dbałość o ład
i konsensus społeczny.
3.2.2. Ustalenie strategicznych kierunków rozwoju dla poszczególnych
miejscowości w sensie ról, jakie będą pełnić w długiej perspektywie
czasu. Np. w danej miejscowości koncentrować się będzie osadnictwo
zewnętrzne, gdyż funkcje rolnicze są najmniej opłacalne.
3.2.3. Promowanie i stymulowanie partycypacji społecznej jako instrumentu
do uzyskania konsensusu społecznego oraz wsparcia podejmowanych
działań.
3.2.4. Utrzymanie
warunków
do
skoncentrowanego
budownictwa
mieszkaniowego.
3.2.5. Wspieranie osadnictwa osób spoza gminy, w celu zwiększenia liczby
mieszkańców
oraz
wzmocnienia
potencjału
gospodarczego
i intelektualnego.

3.3.

Dbałość o tradycję i walory środowiskowe.

Powrót do tradycji i naturalnego środowiska jest istotny dla wielu ludzi. Dbałość
o nie może być czynnikiem jednoczącym mieszkańców oraz wytyczającym
powszechnie akceptowane i długofalowe cele.
Cele drugiego rzędu:
3.3.1. Uzgodnienie strategicznych wartości (historycznych, kulturowych,
środowiskowych), którymi podmioty lokalne i osoby będą się posługiwać
dla wzmocnienia wizerunku gminy i jej lepszej identyfikacji.
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3.3.2. Propagowanie uzgodnionych wartości lokalnych w ramach cyklicznych
imprez i prowadzonej promocji.
3.3.3. Przypisanie perspektywicznych ról i zadań związanych z dbałością
o tradycję i środowisko – delegowanie uprawnień.

3.4

Stymulowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego.

Wsparcie lokalnego biznesu powinno być czynnikiem podnoszącym jego
konkurencyjność, a w konsekwencji poziom egzystencji społeczeństwa. Ważny jest
zarówno aspekt osobistych dochodów mieszkańców, jak i ograniczenie bezrobocia
oraz wzrost dochodów własnych gminy. Zasobniejsi obywatele będą mogli także część
posiadanych środków przeznaczyć na wsparcie działań prospołecznych.
Cele drugiego rzędu:
3.4.1. Wsparcie osób z obszaru rolnictwa indywidualnego w celu podniesienia
opłacalności ich produkcji lub znalezienie alternatywnych źródeł
dochodu.
i
stymulowanie
powstawania
oraz
rozwoju
3.4.2. Wspieranie
przedsiębiorczości generującej niski poziom emisji zanieczyszczeń.
3.4.3. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i pobudzanie inicjatyw
podnoszących jej konkurencyjność. Pomoc w identyfikacji i adaptowaniu
nowoczesnych rozwiązań biznesowych (zewnętrznych, światowych) na
terenie gminy.
3.4.4. Pobudzanie inicjatyw zacieśniających współpracę zmierzającą do
realizowania wspólnych koncepcji rozwoju biznesu.

3.5.

Wspieranie partycypacji społecznej.

Partycypacja społeczna jest fundamentem trwałego ładu społecznego, co
wynika z dyskusji, wypracowanych i akceptowanych wspólnych rozwiązań oraz
stałego zaangażowania ludzi w poszukiwanie i kreowanie lepszych rozwiązań.
Partycypacja na najwyższym poziome to przejęcie roli kierowniczej
i odpowiedzialności za konkretne zadanie przez osoby spoza formalnej władzy
lokalnej.
Cele drugiego rzędu:
3.5.1. Promowanie i stymulowanie partycypacji społecznej jako instrumentu
do podnoszenia kompetencji oraz świadomości mieszkańców, a także
wzrostu zaufania i ładu.
3.5.2. Rozwój partycypacji społecznej i efektu synergii do ujawnienia ukrytych
zasobów oraz efektywniejszej pracy zespołowej.
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3.5.3. Delegowanie uprawnień wykonawczych na poziom grup gotowych
podjąć się realizacji określonych zadań. Promowanie działań z wkładem
własnym środowiska zgłaszającego potrzebę ich realizacji. Ograniczanie
wsparcia do spraw, których te grupy nie są w stanie załatwić
samodzielnie.
Uwaga: Warto pamiętać o tym, że sformalizowanie struktury zawsze pociąga za
sobą prawne obowiązki organizacji niezbędnych służb, czego nie trzeba robić
w przypadku wsparcia inicjatywy społecznej, która w naturalny sposób
ogranicza i optymalizuje wydatki.

3.6.

Wzmacnianie sytuacji finansowej gminy.

Gmina jest bogata bogactwem swych mieszkańców, to proste zdanie najlepiej
wskazuje właściwy kierunek działań. Rozwój zamożności mieszkańców i pozyskiwanie
nowych jest najskuteczniejszym sposobem na wzrost dochodów własnych samorządu.
Cele drugiego rzędu:
3.6.1. Opracowanie koncepcji współpracy z osobami osiedlającymi się w
gminie w celu spożytkowania wnoszonego przez nie potencjału.
3.6.2. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł zewnętrznych do współfinansowania
przedsięwzięć lokalnych.
3.6.3. Przeniesienie części potencjalnych kosztów inwestycji na partnerów
biznesowych w ramach współpracy w realizacji wspólnych projektów.
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4.

Zadania wieloletnie

Zadania wieloletnie maja charakter przedsięwzięć, które są ciągle aktualne. Ich
realizacja polega na stworzeniu planów, wdrożeniu ich realizacji oraz ciągłym
monitorowaniu i udoskonalaniu. Efektem powinno być ciągłe podnoszenie poziomu
życia mieszkańców gminy.

4.1.

Wspieranie działalności lokalnej.

4.1.1. Opracowanie planów związanych z rozwojem gminy.
Rozwój wykorzystuje zasoby, jakimi dysponuje samorząd, a optymalizacja
rozumiana jako maksymalizacja efektów w granicach tych środków, możliwa jest
w sytuacji precyzyjnego planowania, uwzględniającego stale zmieniające się
uwarunkowania działalności. Konsekwencją tych działań powinno być przyjęcie
i realizacja szczegółowych planów rozwojowych (wzajemnie kompatybilnych
i spójnych ze strategią gminy) opartych na poszanowaniu zasobów oraz racjonalnym i
równomiernym rozwoju różnych sfer życia. Poza dokumentami standardowymi typu
Planu Zagospodarowania Przestrzennego warto rozważyć opracowanie innych
dokumentów , np. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który nie jest wymagany prawem,
ale jest warunkiem koniecznym do pozyskania środków z UE na zadania związanie z
obniżaniem emisji lub termomodernizacją obiektów.
4.1.2. Opracowanie planu rozwoju i wsparcia działalności lokalnej (społecznej).
Przedsięwzięcie powinno obejmować identyfikację istniejących form
współdziałania lokalnego, jego liderów, ustalenie priorytetowych kierunków rozwoju
działalności lokalnej, określenie zasad współpracy, zaprezentowanie ustaleń
społeczeństwu i realizację planu. Dobrym przedsięwzięciem inaugurującym działania
w tym obszarze może być program krzewienia wiedzy na temat lokalnej historii
i wartości płynących z tradycji, podkreślający:
• aspekty historyczne - wskazujące na osiągnięcia społeczności lokalnej;
• osoby szczególnie zasłużone;
• korzyści płynące ze współpracy.
Ważne jest stworzenie zestawu promowanych wartości, oczekiwanych rezultatów
podejmowanych działań i kalendarza imprez, na których systematycznie będą one
prezentowane. Włączyć w to można wszystkie placówki oświatowe i kulturalne oraz
grupy lokalne. Efekty pracy powinny być stałym elementem promocji gminy. W trakcie
cyklicznych imprez należy przypominać i wyróżniać osoby godne naśladowania.
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4.1.3. Rozwój współpracy środowiskowej, w ramach której prezentowane
powinny być osiągnięcia liderów zmian oraz przydatne mieszkańcom wzory do
naśladowania.
Rozwiązaniem mogą być spotkania z interesującymi ludźmi (ekspertami).
Autentyczność takiego przedsięwzięcia powinna wynikać z zaangażowania konkretnej
lokalnej grupy, która czerpie korzyści z faktu zdobywania dodatkowej wiedzy
i równocześnie krytycznie odnosi się do prezentowanych propozycji. W ostateczności
powinny powstawać pomysły w formie przydatnej dla gminy. Jednym z działań może
być organizacja spotkań poświęconych podnoszeniu kompetencji na temat
obowiązującego prawa. Władze gminy powinny inicjować spotkania pilotażowe,
a później przekazywać odpowiedzialność lokalnym liderom, ograniczając się do
niezbędnego wsparcia, np. w formie udostępnienia sali wykładowej i sprzętu
niezbędnego do organizacji spotkania.
4.1.4. Rozwój opieki zdrowotnej, senioralnej i opieki socjalnej.
Podstawowym zdaniem powinno być dostosowywanie oferty do aktualnego
społecznego zapotrzebowania na usługi medyczne i socjalne. Rozwój powinien
obejmować usługi finansowane ze środków publicznych, wspierane przez organizacje
pozarządowe oraz komercyjne.
4.1.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych.
Rozwiązaniem powinien być program wparcia osób starszych adekwatny do
oczekiwań tego środowiska. Powinien obejmować:
• przedsięwzięcia związane ze stałą opieką nad tymi osobami;
• zapewnienie czasowej opieki w ciągu dnia;
• działania doraźne związane z załatwieniem spraw życiowych.
Część wyżej wymienionych zadań formalnie nie leży w kompetencji gminy,
np. domy pomocy społecznej to zadanie powiatu. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie
tej sprawy, gmina powinna się aktywnie włączyć w rozwój wszystkich form wsparcia
osób starszych i przejąć rolę koordynatora rozwoju. Działania mogą polegać na:
• lobbowaniu rozwiązań atrakcyjnych dla gminy;
• wspieraniu podejmowanych inicjatyw, np. poprzez przekazanie obiektów
gminnych na atrakcyjnych warunkach lub ułatwienie pozyskania gruntów;
• współuczestnictwie w projektach realizowanych przez podmioty społeczne lub
komercyjne – np. przy realizacji dużej inwestycji poprzez zagwarantowanie
opłacenia kilku świadczeń dla mieszkańców gminy;
• uruchomieniu i aktywizacji własnych placówek, np. poprzez organizowanie
zajęć dla zorganizowanych grup,
• rozwoju wolontariatu;
• rozwoju pomocy sąsiedzkiej;
• wsparciu w zakresie dowozu do placówek służby zdrowia itp.
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Realizacja tych zadań w pierwszej kolejności powinny być oparta na wsparciu
inicjatyw mieszkańców albo w ramach współpracy z instytucjami zewnętrznym.
Realizowany może być duży projekt, którego część będzie służyć mieszkańcom gminy.
Np. komercyjny obiekt z mieszkaniami wraz ze wspólnymi funkcjami typu:
wyżywienie, obsługa medyczna, imprezy integrujące, może być realizowany z myślą
o osobach spoza gminy, ale gmina powinna w nim mieć zagwarantowane miejsca dla
swoich mieszkańców. Bliska odległość od zurbanizowanych regionów, a równocześnie
czyste środowisko i dużo zieleni oraz spokój mogą być wielką atrakcją dla osób, które
zakończyły aktywność zawodową. Przedsięwzięcia te nie muszą być finansowane ze
środków gminy, mogą być komercyjne lub stanowić część działalności instytucji
charytatywnych.
4.1.6. Cykliczne wyróżnianie osób zaangażowanych w wolontariacie i innych
działaniach prospołecznych.
Rozwój wolontariatu musi być wspierany poprzez cykliczne wyróżnienie osób
szczególnie zaangażowanych w te działania. Należy jasno zdeklarować, które działania
są godne naśladowania i pozytywnie oceniane przez środowisko.

4.2.

Zrównoważony rozwój gminy

4.2.1. Program zrównoważonego rozwoju wszystkich sfer życia gminy, dbałość
o ład i konsensus społeczny.
Program powinien przekładać się na zestawy zadań opartych na poszanowaniu
zasobów oraz racjonalnym i równomiernym rozwoju różnych sfer życia oraz powinien
być monitorowany i okresowo weryfikowany w odniesieniu do aktualnych oczekiwań
mieszkańców. Program zrównoważonego rozwoju powinien być rozwinięty
w programach szczegółowych precyzujących zadania ukierunkowane na rozwój danej
dziedziny np. kultury, sportu, gospodarki itp. Program może mieć także charakter
terytorialny, np. odnosić się do ról, jakie miejscowości będą pełnić w długiej
perspektywie czasu. Takie role mogą mieć charakter czasowy i wiązać się z potrzebą
wyrównania potencjału, a konkretna funkcja może być rozwijana do momentu
osiągnięcia założonego pułapu lub w określonym czasie. Przy założeniu dbałości o
zrównoważony rozwój całej gminy, w długiej perspektywie takie podejście daje szansę
wsparcia miejscowości będącej w słabszej kondycji oraz umożliwia koncentracje
nakładów, przyspieszając realizację inwestycji docelowych. Podejmowane decyzje
powinny mieć jasne i akceptowane uzasadnienie np. w danej miejscowości
koncentrować się będzie osadnictwo zewnętrzne, gdyż funkcje rolnicze są najmniej
opłacalne.

Strona | 37

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice

4.2.2. Plan rozwoju budownictwa mieszkaniowego i osadnictwa.
Plan taki powinien obejmować preferowane przez gminę tereny przeznaczone
pod budownictwo jednorodzinne i ewentualnie wielorodzinne. Jego celem powinno
być przyciągnięcie nowych mieszkańców, np. w wyniku obniżenia kosztów
inwestycyjnych i ułatwienia dostępu do infrastruktury. Promowanie walorów gminy
jako miejsca do osiedlenia się powinno być przedmiotem troski wszystkich
mieszkańców i mieć formę zorganizowaną. Pamiętać należy, że zwiększenie liczby
mieszkańców może także generować nowe oczekiwania tych ludzi i warto stworzyć
instrument ułatwiający konsultacje. Uwzględniając uwarunkowania (także trudności),
oferta powinna być adresowana do konkretnych segmentów potencjalnych klientów,
np. do ludzi uprawiających wolne zawody.
4.2.3. Promocja gminy.
Opierając się na promowanych wartościach (4.3.1) i wizerunku, akcentując wizję
i misję gminy oraz strategiczne cele należy opracować:
• folder reklamowy gminy;
• kalendarz cyklicznych imprez na terenie gminy (ujęty w folderze).
W ramach tego przewidzieć wydarzenia o charakterze ponadlokalnym
i wykorzystać zainteresowanie mediów. Może to być np. coroczne biwakowanie ludzi
o specyficznych zainteresowaniach (historycznych, przyrodniczych) lub zawody
w zbieraniu grzybów albo „bieg wolności”. Bardzo pożądane byłoby pozyskanie
lokalnych organizatorów i delegowanie im uprawnień dotyczących realizacji takich
zadań.

4.3.

Dbałość o tradycję i walory środowiskowe.

4.3.1. Wykorzystanie strategicznych wartości (historycznych, kulturowych,
środowiskowych) będących w dyspozycji gminy dla wzmocnienia jej wizerunku.
Warto jednoznacznie określić wartości, którymi stale i wszyscy będą się
posługiwać w promowaniu Gminy, dążąc do podniesienia jej identyfikowalności
i nadania wizerunkowi pozytywnego wydźwięku. Np. mało wykorzystany jest fakt
wykupienia się chłopów z poddaństwa. Gmina może być prezentowana jako
środowisko ludzi kochających wolność pielęgnujących tradycje z nią związane
z przywoływaniem tego wyjątkowego wydarzenia. Warto także zainteresować tym
faktem różne ośrodki akademickie w odniesieniu do zbadania skutków historycznych
i socjologicznych tego wydarzenia.
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4.4.

Stymulowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego.

4.4.1. Opracowanie planu wsparcia celów i zadań z obszaru przedsiębiorczości.
Istotne są tu dwa kierunki:
• wsparcie osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
• podniesienie poziomu konkrecyjności lokalnych firm.
W pierwszym przypadku potrzebne jest udostępnienie niezbędnych informacji,
np. na stronie internetowej lub w formie konsultacji z osobami kompetentnymi.
W drugim przypadku konieczna jest wstępna identyfikacja oczekiwań i potrzeb
środowiska biznesowego oraz zainicjowanie przez władze gminy działań, takich jak
wskazanie zasad zorganizowania przedsięwzięcia albo spotkanie inicjujące realizację
zadania.

4.4.2. Wsparcie osób z obszaru rolnictwa indywidualnego w celu podniesienia
opłacalności ich produkcji lub znalezienia alternatywnych źródeł dochodu.
Inicjowanie i promowanie wymiany doświadczeń, budowanie współpracy
w ramach grup producenckich oraz koncepcyjne wsparcie dla podmiotów
wielofunkcyjnych, np. agroturystyka, usługi itp. Dobrym pomysłem może być
uruchomienie wspólnej dystrybucji własnych produktów np. w formie spółdzielni,
która posiada własny sklep w dużym mieście. W dobie zakupów internetowych można
stworzyć wspólny portal w stylu Ekogmina, na którym produkty te wystawiane byłyby
do sprzedaży. Istotne jest promowanie i wyróżnianie osób o szczególnych
osiągnięciach np. w trakcie dożynek gminnych.

4.4.3. Wspieranie i stymulowanie powstawania oraz rozwoju przedsiębiorczości
generującej niski poziom emisji.
Dbałość o czystość środowiska w konsekwencji musi prowadzić do promowania
przedsiębiorstw o niskim poziomie emisji zanieczyszczeń. Oficjalne stanowisko władz
gminy może mieć formę uchwały Rady Gminy. Warto rozważyć wyróżnienia dla
podmiotów o szczególnych osiągnięciach. Elementem tego działania może być
wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
4.4.4. Pomoc w identyfikacji i adaptowaniu nowoczesnych
biznesowych (zewnętrznych, światowych) na terenie gminy.

rozwiązań

W ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami można stworzyć system
szkoleń z prezentacją osiągnięć dotyczących nowoczesnego zarządzania podnoszącego
skuteczność i efektywność działalności gospodarczej. Organizatorzy powinni być
wyróżniani i korzystać z wsparcia gminy. Współpraca może być zainicjowana przez
władze gminy, ale dalsza organizacja powinna spocząć na barkach uczestników
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i beneficjentów przedsięwzięcia. Rozwiązaniem mogą być np. klastry gospodarcze,
w ramach których rozwijana jest współpraca zwiększająca potencjał, konkurencyjność
i generująca efekty synergii.
Najbardziej pilnym i dojrzałym do impulsu rozwojowego jest obszar obsługi
turystów i osób przybywających do gminy na rekreację. Wsparcie władz gminy w
zakresie takiego pilotażowego projektu mogłoby być dobrym przykładem dla innych i
pobudzić ich do działania.

4.5.

Wspieranie partycypacji społecznej.

4.5.1. Delegowanie uprawnień wykonawczych na poziom grup gotowych podjąć
się realizacji określonych zadań.
Partycypacja społeczna na najwyższym poziomie to przekazanie części
uprawnień wykonawczych osobom lub organizacjom spoza formalnej władzy. Rozwój
jej powinien być zaplanowany i konsekwentnie realizowany. Warto rozpocząć od
zdefiniowania zasad współpracy, promowania przykładów godnych naśladowania
i wspierania w pierwszej kolejności tych przedsięwzięć, w które zaangażowany jest
wkład własny inicjatorów. Jasne określenie wzajemnych oczekiwań w odniesieniu do
partycypacji pozwoli wypracować optymalny, lokalny jej model i da efekt w postaci
promocji pożądanych postaw i działań.
Właściwy kierunek to pierwszeństwo dla zadań z wkładem własnym
środowiska zgłaszającego potrzebę jego realizacji z dodatkową preferencją dla
przekazywania uprawnień wykonawczych. Dążenie do udzielania pomocy publicznej
projektom realizowanym przez grupy społeczne w zakresie ograniczonym do spraw,
których te grupy nie są w stanie załatwić samodzielnie.
Uwaga: Warto pamiętać o tym, że struktury nieformalne uczestniczące w finansowaniu
przedsięwzięcia w naturalny sposób ograniczają i optymalizują wydatki jeśli same są
zaangażowane materialnie w ich realizację.

4.6.

Wzmacnianie sytuacji finansowej gminy.

4.6.1. Współpraca z osadnikami.
Wzrastająca liczba mieszkańców spowoduje wzrost wpływów z podatków.
Warto pamiętać o dopełnieniu obowiązku meldowania się na terenie gminy oraz o tym,
że nowi mieszkańcy oprócz dodatkowych dochodów, mogą zgłaszać także nowe
potrzeby. Wykorzystanie potencjału wnoszonego przez osadników może wygenerować
nowe dochody gminy.
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4.6.2. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł zewnętrznych do współfinansowania
przedsięwzięć lokalnych.
Konieczne jest stałe monitorowanie potencjalnych zewnętrznych źródeł
finansowania w celu weryfikacji i optymalizacji planowanych zadań w odniesieniu do
możliwości ich współfinansowania. Ważne jest precyzyjne dopasowanie
harmonogramu i treści zadań do warunków pozyskania wsparcia w celu
maksymalizacji korzyści gminy.
4.6.3. Przeniesienie części potencjalnych kosztów na partnerów w ramach
realizacji wspólnych projektów.
Pozyskanie partnerów do przeprowadzanych przedsięwzięć daje możliwość ich
realizacji przy mniejszym zaangażowaniu środków własnych gminy. Rozwiania mogą
być różne, rozpoczynając od partnerstwa publiczno-prawnego, a na przedsięwzięciach
komercyjnych kończąc. Korzyści gminy mogą polegać np. na realizacji zadań własnych
znacznie niższymi kosztami, zwiększonych dochodach oraz na stworzeniu
dodatkowych miejsc pracy.
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5.

Zadania szczegółowe

Zadania o charakterze wieloletnim wymagające ciągłego utrzymywania
i monitorowania opisane są w rozdziale poprzednim w zadaniach 4.1.1. – 4.6.3.
Zadania o charakterze lobbystycznym, nieleżące w kompetencjach władz gminy,
ale ważne ze względu na jej mieszkańców, ujęte są w oddzielnym punkcie na końcu
tego rozdziału.
Zadania szczegółowe są przedsięwzięciami incydentalnymi i kończą się
w momencie uzyskania zakładanych efektów.

5.1.

Dokumentacja planistyczna

Zadania związane z planowaniem przyszłych działań na terenie gminy:
1. Plan Ochrony Środowiska – aktualizacja co dwa lata.
2. Studium Zagospodarowania Przestrzennego – zakończenie prac.
3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
4. Plan Działalności Lokalnej.

5.2.

Sfera społeczna

Zadania poprawiające poziom świadczeń społecznych:
1. Budowa mieszkań socjalnych.
2. Adaptacja obiektu na „Dom wsparcia osób wykluczonych”.
3. Stworzenie „Domu całodobowej opieki nad osobami niesamodzielnymi” na bazie
budynku po szkole w Kadłubie Wolnym.
4. Dofinansowanie potrzeb sprzętowych kultury.
5. Dofinansowanie działań integrujących społeczeństwo, np. nauka tańca i śpiewu dla
młodzieży, zajęcia dla emerytów, konkursy.
6. Dofinansowanie wyjazdów dzieci na basen.
7. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do nowych zadań, np. organizacja
półkolonii dla dzieci.
8. Budowa zaplecza sanitarnego dla boisk LZS.

5.3.

Środowisko

Zadania związane z ochroną środowiska:
1. Kontynuacja budowy oczyszczalni przydomowych.
2. Stworzenie instalacji do zagospodarowania osadu czynnego z oczyszczalni.
3. Organizacja PSZOK – stacjonarnego albo ruchomego.
4. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach gminy – np. fotowoltanika.
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5. Termomodernizacja obiektów.
6. Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne.
7. Edukacja ekologiczna mieszkańców.

5.4.

Gospodarka

Zadania związane ze wsparciem rozwoju gospodarczego:
1. Stworzenie informatora promującego gminę.
2. Wydanie informatora promującego rodzime produkty, usługi i przedsiębiorców
3. Publikacja informatora dotyczącego możliwości gospodarczych na terenie gminy.
4. Współorganizowanie z zainteresowanymi podmiotami imprez o wymiarze
promocyjnym i nadawanie im wydźwięku medialnego.
5. Współdziałanie w ramach wojewódzkiego programu pomocy w osiedlaniu się.

5.5.

Infrastruktura

Zadania związane z poprawą infrastruktury:
1. Budowa parkingów w Radawiu i Zębowicach.
2. Budowa chodników - odcinek około 4 km.
3. Modernizacja oświetlenia ulic – energooszczędne LED.
4. Modernizacja punktu poboru wody.
5. Podświetlenie ważnych i charakterystycznych dla gminy obiektów.
6. Podnoszenie estetyki miejscowości – skwery, parki, miejsca wypoczynku.
7. Rewitalizacja centrów miejscowości.
8. Wymiana i instalacja hydrantów.
9. Remont przepustów w Radawiu i Zębowicach.
10. Remont i modernizacja dróg gminnych - około 5-8 km.

5.6.

Działania lobbystyczne

Zadania wymienione poniżej nie leża w kompetencji władz gminy, ale są istotne
ze względu na mieszkańców gminy. Działania powinny być skoncentrowane na
lobbowaniu realizacji tych przedsięwzięć przez właściwe podmioty.
• Wspieranie rozwoju diagnostyki medycznej i usług specjalistycznych.
• Poprawienie transportu zorganizowanego na trasach do Olesna, Ozimka
i Dobrodzienia.
• Remont drogi powiatowej Grodziec-Kuziory.
• Modernizacja sieci elektroenergetycznej, w szczególności wymiana odcinków
będących w złym stanie technicznym.
• Budowa zaplecza noclegowego – np. hotelu na terenie gminy.
• Rozwój gastronomii w kierunku obsługi całodobowej.
• Budowa ośrodków zajmujących się opieką nad osobami starszymi.
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•

Wsparcie sprawy zagospodarowania zamku.
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6.

Monitorowanie i ewaluacja

Podejście systemowe zakłada, że przedsięwzięcie jest korzystne, jeśli w skali
całej gminy suma skutków pozytywnych (przychodów i korzyści) jest większa od sumy
skutków negatywnych (kosztów i strat). Z oczywistych względów takiej analizie nie
można podać każdego przedsięwzięcia, gdyż gmina realizuje także zadania społeczne
oznaczające wydatki bez efektów w postaci wpływów.
Cele i zadania wieloletnie powinny być okresowo przeglądane i analizowane
pod kątem skuteczności i efektywności zrealizowanych zadań. Skuteczność należy
pojmować jako osiągnięcie zakładanego celu, a efektywność ekonomiczną jako
porównanie wyników działania z nakładami.
Uwzględniając dążenie do zrównoważonego rozwoju gminy bardzo istotnym
elementem oceny powinno być ustalenia czy uzyskano lub zbliżono się do założonych
wielkości w rozwoju poszczególnych sfer oraz czy aktualny stan odpowiada
oczekiwaniom mieszkańców gminy. Stwierdzone dysproporcje, problemy lub
rozbieżności powinny być poddane analizie, w wyniku której należy podjąć decyzje
korygujące działania.
Zadania szczegółowe można precyzyjnie zaplanować i monitorować ich
realizację. Najlepiej wykorzystać zasady zarządzania projektowego z uwzględnianiem
koncepcji łańcucha krytycznego. Planowanie pozwala na optymalizację realizacji
zadania oraz unikanie wielu błędów i związanych z tym niepotrzebnych wydatków.
Elementem planowania i realizacji zadania powinna być ocena ryzyka, stworzona w
fazie planowania i weryfikowana w trakcie realizacji. Taki minimalny plan może mieć
formę harmonogramu z wyszczególnieniem: działań szczegółowych, osób
odpowiedzialnych, terminów i kosztów. Powinny być przewidziane momenty
okresowego przeglądu stanu realizacja, tzw. kamienie milowe. Stwierdzone w realizacji
odchylenia od planu należy przeanalizować i dokonać zmiany planu lub korekty
działań w celu przywrócenia stanu oczekiwanego. Zamknięcie zadania to formalne
przekazanie wyników użytkownikowi, ale także ocena uzyskanych efektów i
wyciągnięcie wniosków przydatnych w realizacji kolejnego zadania. Dobrą praktyką
jest ewidencjonowanie postrzeżeń i tworzenie bazy danych zawierającej przydatne
informacje do wykorzystania w okresie przyszłym.
Dobre monitorowanie jest najistotniejszym elementem ewaluacji rozumianej jako:
•
ocena wartości projektu z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jego
usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia;
•
zbieranie, analiza oraz interpretacja danych na temat znaczenia i wartości
projektu przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych;
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•

ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności
projektu w kontekście założonych celów, porównywanie rezultatów projektu ze
wstępnymi zamierzeniami.

.
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6. Tabelaryczne zestawienie zadań
Tab. 9 Zadania wieloletnie
1

Opracowanie planów związanych z rozwojem gminy.

2

Opracowanie planu rozwoju i wsparcia działalności lokalnej (społecznej).

3

Rozwój współpracy środowiskowej, w ramach której prezentowane powinny być osiągnięcia liderów zmian oraz przydatne mieszkańcom wzory do
naśladowania.

4

Rozwój opieki zdrowotnej, senioralnej i opieki socjalnej.

5

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych.

6

Cykliczne wyróżnianie osób zaangażowanych w wolontariacie i innych działaniach prospołecznych.

7

Program zrównoważonego rozwoju wszystkich sfer życia gminy, dbałość o ład i konsensus społeczny.

8

Plan rozwoju budownictwa mieszkaniowego i osadnictwa.

9

Promocja gminy.

10 Wykorzystanie strategicznych wartości (historycznych, kulturowych, środowiskowych) będących w dyspozycji gminy dla wzmocnienia jej
wizerunku.
11 Opracowanie planu wsparcia celów i zadań z obszaru przedsiębiorczości.
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12 Wsparcie osób z obszaru rolnictwa indywidualnego w celu podniesienia opłacalności ich produkcji lub znalezienia alternatywnych źródeł dochodu.
13 Wspieranie i stymulowanie powstawania oraz rozwoju przedsiębiorczości generującej niski poziom emisji.
14 Pomoc w identyfikacji i adaptowaniu nowoczesnych rozwiązań biznesowych (zewnętrznych, światowych) na terenie gminy.
15 Delegowanie uprawnień wykonawczych na poziom grup, gotowych podjąć się realizacji określonych zadań.
16 Współpraca z osadnikami.
17 Pozyskiwanie dodatkowych źródeł zewnętrznych do współfinansowania przedsięwzięć lokalnych.
18 Przeniesienie części potencjalnych kosztów na partnerów w ramach realizacji wspólnych projektów.
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Tab. 10 Zadania szczegółowe

Lp.

Zadanie

Okres
realizacji

Szacunkowa
wartość
[tys. PLN]

S1

Plan Ochrony Środowiska – aktualizacja co dwa lata.

2015-2017

S2

Studium Zagospodarowania Przestrzennego – zakończenie prac.

2015-2017

80-120

S3

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

2015

15

S4

Plan Działalności Lokalnej.

S5

Budowa mieszkań socjalnych.

S6

Adaptacja obiektu na „Dom wsparcia osób wykluczonych”.

S7

Stworzenie „Domu całodobowej opieki nad osobami niesamodzielnymi”
na bazie budynku po szkole w Kadłubie Wolnym.

S8

Dofinansowanie potrzeb sprzętowych kultury.

S9

Dofinansowanie działań integrujących społeczeństwo, np. nauka tańca
i śpiewu dla młodzieży, zajęcia dla emerytów, konkursy.

Źródła finansowania
Środki
gminy
[tys. PLN]

UE

Inne

[tys.
PLN]

[tys.
PLN]

5

S10 Dofinansowanie wyjazdów dzieci na basen.
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S11 Wykorzystanie istniejącej infrastruktury
np. organizacja półkolonii dla dzieci.

do

nowych

zadań,

S12 Budowa zaplecza sanitarnego dla boisk LZS.
S13 Kontynuacja budowy oczyszczalni przydomowych.
S14 Stworzenie instalacji
z oczyszczalni.

do

zagospodarowania

osadu

czynnego

2016-2018

1600-2000

S15 Organizacja PSZOK – stacjonarnego albo ruchomego.
S16 Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach gminy – np.
fotowoltanika.

700

S17 Termomodernizacja obiektów.
S18 Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne.
S19 Edukacja ekologiczna mieszkańców.
S20 Stworzenie informatora promującego gminę.
S21 Wydanie informatora
i przedsiębiorców.

promującego

rodzime

produkty,

usługi

S22 Publikacja informatora dotyczącego możliwości gospodarczych na
terenie gminy.
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S23 Współorganizowanie z zainteresowanymi podmiotami imprez
o wymiarze promocyjnym i nadawanie im wydźwięku medialnego.
S24 Współdziałanie w
w osiedlaniu się.

ramach

wojewódzkiego

programu

pomocy

S25 Budowa parkingów w Radawiu i Zębowicach.
S26 Budowa chodników - odcinek około 4 km.

440-550

S27 Modernizacja oświetlenia ulic – energooszczędne LED.
S28 Modernizacja punktu poboru wody.

2016-2018

S29 Podświetlenie ważnych i charakterystycznych dla gminy obiektów.
S30 Podnoszenie estetyki miejscowości - skwery, parki, miejsca wypoczynku.
S31 Rewitalizacja centrów miejscowości.
S32 Wymiana i instalacja hydrantów.
S33 Remont przepustów w Radawiu i Zębowicach
S34 Remont i modernizacja dróg gminnych - około 5-8 km
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Tab. 11 Działania lobbystyczne
A

Wspieranie rozwoju diagnostyki medycznej i usług specjalistycznych.

B

Poprawienie transportu zorganizowanego na trasach do Olesna, Ozimka i Dobrodzienia.

C

Remont drogi powiatowej Grodziec–Kuziory.

D

Modernizacja sieci elektroenergetycznej, w szczególności wymiana odcinków będących w złym stanie technicznym.

E

Budowa zaplecza noclegowego – np. hotelu na terenie gminy.

F

Rozwój gastronomii w kierunku obsługi całodobowej.

G

Budowa ośrodków zajmujących się opieką nad osobami starszymi.

H

Wsparcie sprawy zagospodarowania zamku.
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1,

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZĘBOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 1

DIAGNOZA SYTUACJI GMINY

ZESPÓŁ AUTORSKI:
Wiesław Sagan
Agnieszka Sagan
Michał Paprocki

Strona | 54

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice

Spis treści
Wstęp................................................................................................................................................................................... 57
1.

2.

3.

4.

Uwarunkowania geohistoryczne i administracyjne ................................................................................ 59
1.1.

Historia .................................................................................................................................................... 59

1.2.

Położenie geograficzne...................................................................................................................... 67

1.3.

Władze gminy i administracja samorządowa.......................................................................... 68

Sfera społeczna........................................................................................................................................................ 74
2.1.

Ludność.................................................................................................................................................... 74

2.2.

Zasoby mieszkaniowe........................................................................................................................ 83

2.3.

Oświata i wychowanie....................................................................................................................... 87

2.4.

Kultura i sport....................................................................................................................................... 91

2.5.

Pomoc społeczna.................................................................................................................................. 94

2.6.

Ochrona zdrowia.................................................................................................................................. 96

2.7.

Bezpieczeństwo publiczne............................................................................................................... 98

Środowisko .............................................................................................................................................................101
3.1.

Klimat .................................................................................................................................................... 101

3.2.

Hydrologia ........................................................................................................................................... 104

3.3.

Gleby ...................................................................................................................................................... 105

3.4.

Roślinność............................................................................................................................................ 114

3.5.

Zwierzęta.............................................................................................................................................. 115

3.6.

Gospodarka odpadami.................................................................................................................... 116

3.7.

Ochrona środowiska........................................................................................................................ 118

Gospodarka.............................................................................................................................................................122
4.1.

Rynek pracy ........................................................................................................................................ 122

4.2.

Bezrobocie........................................................................................................................................... 130

4.3.

Rolnictwo i leśnictwo...................................................................................................................... 133

Strona | 55

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice

5.

6.

7.

4.4.

Produkcja ............................................................................................................................................. 134

4.5.

Usługi ..................................................................................................................................................... 134

4.6.

Handel i naprawy.............................................................................................................................. 135

4.7.

Zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i turystyka........................................................ 136

Infrastruktura ........................................................................................................................................................138
5.1.

Transport i drogi............................................................................................................................... 138

5.2.

Wodociągi i kanalizacja.................................................................................................................. 140

5.3.

Sieć gazowa ......................................................................................................................................... 141

5.4.

Sieć elektroenergetyczna............................................................................................................... 141

5.5.

Ciepłownictwo – ogrzewanie....................................................................................................... 142

5.6.

Telekomunikacja i łączność.......................................................................................................... 142

5.7.

Cmentarze............................................................................................................................................ 144

5.8.

Obrona cywilna.................................................................................................................................. 144

Polityka lokalna.....................................................................................................................................................145
6.1.

Partycypacja społeczna.................................................................................................................. 145

6.2.

Komunikacja społeczna.................................................................................................................. 145

6.3.

Promocja .............................................................................................................................................. 146

Finanse......................................................................................................................................................................148
7.1.

Budżet.................................................................................................................................................... 148

7.2.

Analiza budżetu................................................................................................................................. 152

7.3

Prognozy budżetowe....................................................................................................................... 158

Spis rysunków .................................................................................................................................................................161
Spis tabel............................................................................................................................................................................164

Strona | 56

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice

Wstęp
Diagnoza sytuacji gminy, stanowiąca załącznik nr 1, to część najobszerniejsza,
zawierająca opis obecnej sytuacji i pokazująca dynamikę zmian zachodzących
w gminie i jej otoczeniu. Można w niej znaleźć informacje w formie opisowej,
tabelarycznej i wykresów. Stanowi fundament do podejmowania decyzji o charakterze
strategicznym i w niej należy doszukiwać się ich źródeł.
Diagnoza wielokrotnie wykorzystuje istniejące w gminie dokumenty i opracowania
planistyczne takie jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice na lata 2004-2013,
Plan Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008-2014,
Plan Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2010-2017,
Plan Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014,
Plan Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008-2013,
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata
2014-2015,
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice
za rok 2014 ,
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Zębowicach.

Diagnoza, opierając się na koncepcji zrównoważonego rozwoju, pokazuje sytuację
w obszarze:
• Geohistorycznym i administracyjnym,
• Społecznym,
•
•
•
•
•

Środowiskowym,
Gospodarczym,
Infrastruktury,
Polityki lokalnej,
Finansów.

Zrównoważony rozwój, rozumiany jako poszukiwanie rozwiązań utrzymujących
stan akceptowanych przez społeczeństwo relacji pomiędzy sprawami: gospodarczymi,
społecznymi i środowiskiem na bazie politycznych decyzji, będący przejawem troski
o dobro wspólne, jest stale obecny w działaniach władz Gminy. Charakteryzuje je
konsekwencja w realizacji zakładanych planów, a ich analiza ukazuje, że poszczególne
projekty dotyczyły różnych sfer życia i zapewniają zachowanie równowagi w ich
rozwoju. Ten sposób działania zyskał uznanie w oczach mieszkańców i Wójt Gminy
mgr inż. Waldemar Czaja został wybrany na czwartą, kolejną kadencję. Stabilność
władzy pozwala na działania w większym horyzoncie czasowym, czego bardzo dobrym
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przykładem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, trwająca kolejną
kadencję. Innym aspektem jest pewność mieszkańców, że plany będą zrealizowane
i zrozumienie, że konieczna zwłoka wynika z ograniczonych zasobów, co jest z kolei
fundamentem ładu społecznego.
Diagnoza nie powstałaby bez udziału i zaangażowania Zastępcy Wójta mgr
Edmunda Langosza oraz pracowników Urzędu Gminy, którzy dysponują olbrzymią
wiedzą historyczną i informacjami na temat realizowanych i planowanych projektów.
Należą się im szczególne podziękowania za duży wkład dodatkowej pracy związanej
z przygotowaniem materiałów źródłowych oraz konsultacją treści tej strategii.
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1. Uwarunkowania geohistoryczne i administracyjne
1.1.

Historia

Historię osadnictwa w gminie Zębowice przedstawiono, korzystając z tekstu
opisującego dzieje trzech najważniejszych miejscowości: Zębowic, Radawia i Kadłuba
Wolnego, którego autorkami są Małgorzata Tracz i Maria Sułek.
Pierwsze wzmianki pisane dotyczące miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy
pochodzą z VIII wieku. Kolejne dzieje gminy związane są nierozłącznie z historią Śląska:
okres piastowski – Polska (990 – 1335 rok), okres czeski i węgierski
(1335 – 1526 rok), okres habsburski – Austria (1526 – 1740 rok), czasy Pruskie
i Niemieckie (1740 – 1945 rok) oraz ponownie od 1945 roku w granicach Polski.
1.1.1. Zębowice
Za czasów Bolesława II Opolczyka w dokumentach pojawia się dziedzic z Zębowic
(Sambowicz). Był to Stasco (Staszko, Stanisław), który występował obok Franciszka
z Łąki, jako świadek dla Bolka z Pruskowa. Następni znani właściciele Zębowic to
Hartwig i Herbert. Poza tym, że byli stanu szlacheckiego nic więcej o nich nie wiadomo.
W kolejnym źródle – wykazie rycerzy górnośląskich, którzy zostali włączeni do XIII
Wieluńskiej Chorągwi Królestwa Polskiego, po tym jak w dniu 3 i 4 lipca 1410 roku
przesłali na ręce Wielkiego Mistrza Krzyżackiego list z wypowiedzeniem wojny
– znalazł się na pierwszym miejscu rycerz z Zębowic Wernko Szeliha. Również i o tym
rycerzu brak jest dalszych informacji. Wiadomo jednak, że obok rycerzy walczyli również
chłopi. Byli to strzelcy i pachołkowie. Za czasów Bolka V w 1447 roku Zębowice stały się
parafią. Wybudowano drewniany barokowy kościółek, który przetrwał do naszych
czasów i obecnie znajduje się w Gliwicach. Inne źródła podają (kronika Radawia), że
kościółek istniał w Zębowicach już w 1305 roku. Był to zapewne poprzednik kościoła z XV
wieku.
Z okresu panowania Habsburgów Austriackich zachowały się wzmianki
o Zębowicach w źródłach niemieckich. Wiadomo między innymi, że w 1538 roku
Zębowice kupił Bernard z Wysokiej za wiano żony, a świadkiem transakcji był sędzia
powiatowy z Olesna i całe rycerstwo opolskie. Synowie Bernarda sprzedali wieś Janowi
Spiegelowi za 900 talarów. Ten wkrótce zmarł i nie spłacił całej należności, a rachunek
w wysokości 500 talarów uregulowała po nim wdowa. W XVII wieku posiadaczami
Zębowic byli: od 1615 roku Zornberg, a od 1628 roku Jan ze Steblowa. Ten ostatni
sprzedał wieś Wacławowi Paczyńskiemu herbu Topór. Właścicielem Łąki był wtedy Adam
Paczyński – prokurator powiatowy w Oleśnie. Ojciec Adama i Wacława
– Leopold Paczyński pełnił funkcję kanclerza i jego podpis widnieje na jednym
z dokumentów kupna w Kadłubie Wolnym. Wacław Paczyński jako właściciel Zębowic
w 1657 roku ufundował dla kościoła w Zębowicach renesansową monstrancję
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ze srebra i pozłacaną (wys. 68 cm), która zachowała się do dzisiaj i jest używana
w czasie wielkich uroczystości kościelnych. Dla upamiętnienia tego wydarzenia
w herbie gminy Zębowice widnieje owa stylizowana monstrancja oraz herb rodu
Paczyńskich – Topór. Od 1671 roku kolejnym właścicielem Zębowic był Jan Blonkowski,
a Bogusław Blonkowski otrzymał Knieję i Poczołków. Za ich czasów odbyły się dwie
wizytacje
biskupa
Laurentiusa:
pierwsza
w
1679
roku
zaś
druga
w 1688 roku. Zachowane protokoły powizytacyjne są ciekawym dokumentem gdyż
oprócz spraw kościelnych poruszono w nich wiele innych spraw dotyczących życia wsi.
Ze sprawozdania dowiedzieć się można, że np.: kościół był pod opieką Jana
Blonkowskiego (luteranina); był zbudowany z drewna, niekonserwowany, pod
wezwaniem Najświętszej Panny Wniebowziętej; przy kościele była drewniana zakrystia,
cmentarz, dzwonnica z drewna z dwoma dzwonami; księgi kościelne były dobrze
prowadzone; ołtarz był z desek, niekonserwowany, zbudowany w stylu barokowym
(malowany i pozłacany); w bocznych ołtarzach znajdowały się figury Matki Boskiej
i św. Walentego; tabernakulum rzeźbione i malowane. Jedynym zaleceniem
powizytacyjnym był zakaz wstępu Żydowi na plac kościelny z napojami alkoholowymi
w czasie uroczystości Wniebowzięcia. Proboszczem był wtedy Andreas Clava, który
ukończył w czeskim Ołomuńcu filozofię i teologię, a święcenia otrzymał we Wrocławiu.
W 1671 roku został wyznaczony proboszczem kościoła parafialnego w Zębowicach
i filialnego w Radawiu. Był to człowiek wykształcony, pilny i skromny. Mieszkał
w drewnianym domu i uprawiał pół łana ziemi. Posiadacz Zębowic nie oddawał
dziesięciny, gdyż właściciele wioski odmówili jej składania. Wieśniacy składali
proboszczowi żyto i owies. Parafię tworzyły wsie: Zębowice, Kadłub Wolny, Poczołków,
Osiecko, Prusków i Radawie. Pan Radawia miał oddawać dziesięcinę z pól położonych
między drogą radawską, a zębowicką lecz nie czynił tego. Szkołę prowadził Paweł Piska
służący kościołowi. Zapłatą nauczyciela były snopki zboża od wieśniaków. Sprawozdanie
z drugiej wizytacji przynosi kolejne informacje. Patronat nad kościołem przejął Bogusław
Blonkowski – katolik. Kościół nadal nie był konsekrowany, ozdobiony w części
prezbiterialnej, bez ozdób w nawach bocznych. Nie było konfesjonałów, a spowiedzi
słuchano na schodach. Przy kościele był cmentarz i drewniana kostnica. Kazania
głoszone były po polsku, a posługi religijne miały swój cennik. Sytuacja kościoła
katolickiego była trudna gdyż rozpowszechniał się protestantyzm. Proboszcz zmuszony
był grzebać ewangelików w podziemiach kościoła. W Zębowicach mieszkali też Żydzi –
dzierżawcy karczem w Zębowicach i Zakrzowie. Nauczycielem nadal był Paweł Piska
(z zawodu kowal). W szkole uczono prawd wiary, czytania i pisania. Jeden z absolwentów
studiował na Uniwersytecie w Pradze. Był to Adam Wilik – Ślązak z Zębowic. Ukończył
filozofię oraz teologię i został proboszczem w Ligocie Toszeckiej.
Za czasów pruskich Zębowice należały do rejencji opolskiej i landatury oleskiej.
W 1748 roku w Zębowicach było 26 gospodarzy i 13 zagrodników. Płacili oni rocznie
ponad 66 talarów podatku gruntowego. W 1853 roku pańszczyznę zamieniono na rentę
pieniężną. Pojedyncze akty uwłaszczenia miały miejsce już 10 lat wcześniej,
mieszkańcy Kadłuba Wolnego byli ludźmi wolnymi już od 1605 roku. Sami wykupili się
z pańszczyzny i poddaństwa, co na ówczesne czasy było zjawiskiem bez precedensu,
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a dzisiaj godnym przypomnienia. W czasach pruskich właścicielami Zębowic byli kolejno:
Ludwik Franciszek Ziemecki, Jerzy Traugutt, Karol Józef Wallhofen (starosta powiatowy).
Spadkobiercy Wallhofena sprzedali wieś hrabiemu Wiktorowi Amadeuszowi von Hessen –
Rothenburg. Po jego śmierci, w 1834 roku posiadłości odziedziczył książę raciborski –
Wiktor Maurycy Hohenlohe. W posiadaniu książąt raciborskich Zębowice pozostały do II
wojny światowej. W połowie XIX wieku wieś liczyła 598 mieszkańców. Był tutaj: pałac
z początków XIX wieku, 73 domy, dwór z owczarnią, jedna katolicka szkoła, dwa młyny
wodne, browar, gorzelnia, warzelnia potażu dla huty szkła w Kniei na Poliwodzie,
wapiennik, dwie książęce kuźnie żelaza sztabowego, młotownia sztab kruszcu
i świeżarka w Borowianach. Do dnia dzisiejszego niektóre części wsi noszą nazwy
nawiązujące do pierwszych ośrodków hutniczych. Np.: część wsi po prawej stronie drogi
do Kadłuba Wolnego nazywana jest Huciska lub Huta, a ta w kierunku Borowian
– U Moja na Klepce – gdzie znajdowała się młotownia. Dalsze informacje pochodzą
z 1864 roku. Priest wspomina o 4 stawach, 2 świeżarkach i 2 młynach. Pisze też
o rozwarstwieniu wsi (gospodarze, zagrodnicy, chałupnicy). Kolejne informacje podaje
Emanuel Halama – nauczyciel katolickiej szkoły w Zębowicach i pisarz gminny. Z kroniki
dowiedzieć się można, że domy we wsi kryte były gontami, rozpoczynał działalność
tartak, a w 1868 roku oddano do użytku przebiegającą przez Zębowice linię kolejową
Kluczbork – Fosowskie. W Zębowicach istniał także folwark, który liczył 25352 morgi. Do
folwarku należały wsie: Radawie, Prusków, Osiecko, Poczołków, Leśna, Wachów i Turza.
Na ten obszar składały się: dwór i zabudowania, ogród, grunty orne, łąki, stawy rybne,
grunty wspólne (serwituty), lasy i nieużytki. Dużą rolę odgrywała hodowla owiec, koni,
wołów, krów, cieląt i trzody chlewnej. Na początku XX wieku (lata 1910 – 1911) we wsi
wybudowano nowy kościół, a stary, na którego utrzymanie brakowało pieniędzy
sprzedano w 1925 roku do Gliwic, gdzie posadowiony został na cmentarzu i służył jako
kaplica cmentarna. Jego zębowickie podziemia z trumnami dziedziców i proboszczów
zostały zamurowane i przysypane ziemią. Przełom XIX i XX wieku to dla Zębowic czas
rozwoju ruchu oświatowo – politycznego. Działało wtedy Towarzystwo Czytelni
Ludowych, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, koła śpiewacze i chóry. Organizowano
pielgrzymki do Częstochowy skąd przywożono książki religijne i historyczne. Po I wojnie
światowej, powstaniach śląskich i plebiscycie Zębowice znalazły się w granicach Niemiec,
a do Polski zostały włączone w 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej.
1.1.2. Radawie
W drugiej połowie XIII wieku książę opolski nadał jednemu ze swoich rycerzy
– Radowojowi obszar łąk i lasów wzdłuż stawów ciągnących się przy drodze z Opola do
Olesna. Z jego przybyciem nad rzekę Libawkę wiąże się powstanie zamku rycerskiego
i licznych zagród chłopskich w osadzie radawskiej (sedawskiej). Pierwotna nazwa
Radawia to właśnie Sedawa, wzmiankowana wśród parafii należących do
archiprezbiteratu oleskiego w połowie XIII wieku. Radawoj otrzymał te dobra ziemskie
w nagrodę za powstrzymanie konnicy tatarskiej w 1241 roku przez podpalenie lasów.
Pożar powstrzymujący natarcie Tatarów wyrządził im jednocześnie wielkie szkody
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i w konsekwencji spowodował zmianę kierunku ich pochodu, dzięki czemu przed
spustoszeniem ocalało wiele okolicznych wiosek. W latach 50 – tych XIII wieku Radawoj
sprowadził osadników: chłopów i rzemieślników, którzy zamieszkali w Małej, Wielkiej
Łące, Kosicach i w Nowej Wsi. W 1382 roku powstają też pierwsze zagrody nowej
rolniczo – leśnej osady Radawka. Po 1213 roku przybył do Radawia duchowny
o nazwisku Silvius, który przywożąc ze sobą relikwie św. Krzyża i budując drewnianą
kaplicę zapoczątkował wśród dzieci wieśniaków naukę religii. Zasłynął także
z umiejętności leczniczych i wielkiego miłosierdzia dla biednych. Znany też jest rycerz
Ulryk z Radawia, który walczył pod sztandarem księcia Władysława Opolskiego
z wojskami króla Jagiełły w olsztyńskim zamku, broniąc Ziemi Wieluńskiej. Ulryk jest też
pierwszym znanym sołtysem z Radawia.
W 1428 roku zebranie miejscowej szlachty na zamku w Radawiu postanowiło walczyć
z husytami, którzy wyruszyli z Gliwic i doszli aż do Jemielnicy. Szlachta postanowiła
walczyć w obronie wolności i religii. Bardzo aktywnym wodzem był Szymek z Radawia ze
swoją drużyną. W Dobrodzieniu połączone siły szlachty i mieszczan liczyły ponad 1000
ludzi, co tak przeraziło husytów, że wycofali się do Gliwic. Luteranie nie znaleźli zbyt
wielu zwolenników w tych stronach. Byli to ludzie mówiący przede wszystkim innym
językiem, prowadzili gorszące życie bez zasad moralnych, a ich ubogie świątynie nie
mogły podobać się miejscowej ludności. W okresie kontrreformacji na obszarze dwóch
parafii: Radawia i Zębowic było tylko 8 protestantów, a miejscowy proboszcz –
Franciszek Młodziński nawrócił 69 luteran. On też bronił swych parafian przed
wyzyskiem miejscowych panów, założył szkołę zimową i rozpowszechnił książki
drukowane.
Wojna trzydziestoletnia, która wybuchła w 1618 roku doprowadziła do takiego
spustoszenia Radawia, że pozostała tylko 1/3 jego ludności i przestało ono istnieć, jako
samodzielna parafia aż do 1945. Jednak za sprawą Mikołaja Śmiałka – proboszcza
urodzonego w Radawiu w 1815 roku, w miejscowości tej msze święte odprawiane były
regularnie w każdą niedzielę i święto w istniejącym kościele, który powstał na
fundamentach dawnego, wzmiankowanego w 1500 roku. Przez kolejne lata kościół był
wielokrotnie przebudowywany przybierając ostatecznie styl barokowy. Kościół ten ujęty
został w katalogu Zabytków Sztuki w Polsce (tom VII, zeszyt 10). W Radawiu powstała
w 1875 roku straż pożarna. Zorganizowano ją tuż po pożarze jaki wybuchł
w zameczku grafa Baltazara von Aulock i choć technika gaszenia polegała na podawaniu
sobie wiader z wodą to była to dobrze zorganizowana, zdyscyplinowana grupa, którą
wyposażono w gaśnicę ręczną dopiero w 1903 roku.
1.1.3. Kadłub Wolny
Z historią tej ponad 700 – letniej miejscowości wiąże się przede wszystkim wspólnota
chłopów, którzy już w roku 1605 sami wykupili się z pańszczyzny
i poddaństwa, co na ówczesne czasy feudalizmu i poddaństwa było zjawiskiem bez
precedensu. Cesarzem rzymskim, królem Niemiec, Czech, księciem Opola i Raciborza był
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wtedy Rudolf II z rodu Habsburgów. Jednym z jego zaufanych dworzan był rycerz Jan von
Bess – podstoli cesarski. Cesarz podarował mu w 1581 roku dobra w Oleśnie. Sam Jan von
Bess, już za własne fundusze, dokupił w 1593 roku majątek Wojciechów
i Wysoki Las w Szumiradzie i Wielkim Kadłubie. Jan von Bess ożenił się w 1583 roku
z Małgorzatą Żyrowską z Żyrowa. Ślub odbył się w Oleśnie, a na weselu honorowym
gościem był sam cesarz Rudolf II z orszakiem dworskim. W 1609 roku Jan von Bess
za zasługi dla cesarza został baronem. To właśnie rycerz von Bess sprzedał w 1605 roku
swój majątek w Wielkim Kadłubie chłopom tej wsi. To, że majątek został sprzedany nie
powinno dziwić, natomiast sprzedanie wsi chłopom, co wiązało się z ich uwolnieniem od
poddaństwa jest wielce zastanawiające. Na pytanie dlaczego, z dużym
prawdopodobieństwem można założyć, że Janowi von Bess potrzebna była duża suma
pieniędzy. Gdyby sprzedał majątek cesarzowi otrzymałby jedynie pieniądze
za sprzedaż ziemi. Chłopi natomiast mogli zapłacić dodatkowo dużą kwotę
za wyzwolenie z poddaństwa. Wybór wydaje się więc prosty. Do transakcji doszło
dokładnie 5 kwietnia 1605 roku, jak w dokumencie zapisano "we wtorek po niedzieli
palmowej". Odbyło się to w uroczyście przybranej sali wiejskiej karczmy, na twardym
dębowym stole nakrytym obrusem. Poza rycerzem Janem von Bess i zainteresowanymi
chłopami, jako świadkowie byli obecni: proboszcz Zębowic oraz Krzysztof Hoff od
Kantorów na Osiecku. W dokumencie kupna pan von Bess stwierdził, że: "jego (...)
kadłubskim poddanym, z których przez tę sprzedaż wymieniony z wszystkimi tymi
prawami, które nad niemi miał z poddaństwa wypuszcza cały ten majątek kadłubski
sprzedawa (...) z folwarkami, łąkami, stawami, miejscami stawnymi, młynami, miejscami
młyńskimi, jeden tartak, las z gąszczami odrośniętymi i nieodrośniętymi, wszelkie
polowania, wielkie i małe użytki". Sprzedażą objęta została także karczma. Kwota, za
którą sprzedano majątek wyniosła 2500 talarów. Pod dokumentem Jan von Bess wytoczył
swoją pieczęć. Chłopi kadłubscy poprosili aby dla podkreślenia ważności transakcji swoje
pieczęcie dołożyli zacni panowie: rodzeni bracia Zygmunt, Jan Wichowski von Wachow
na Leśnej, pan Hildebrand Hoff v. Kaspar, Kantorow w Osiecku. Po podpisaniu dokumentu
obchodzono ten dzień bardzo odświętnie. W kościele w Zębowicach odprawiono specjalną
mszę. Dokument ten mimo, że podpisany nie miał żadnej mocy prawnej, ponieważ
uwolnienie od poddaństwa musiało być poświadczone przez panującego. Strony zwróciły
się więc do cesarza Rudolfa II, który 13 grudnia 1605 roku udzielił zezwolenia na
zawarcie kontraktu. Wydano je w kancelarii księstwa opolsko – raciborskiego w Opolu.
List został przywieziony do Kadłuba Wielkiego. Umieszczono go skrzętnie w dębowej
szkatule. Pisany na pergaminie, starorzeckim językiem informuje, że przed cesarzem,
który pisze o sobie "My Rudolf z bożej laski wybrany rzymski cesarz, po wsze czasy
rozmnożyciel rzeszy w Niemczech, Węgrzech, Czechach, Dalmacji, Kroacji, król
i arcyksiążę Austrii, margrabia od Moraw, Luksemburga i Śląska, książę margrabia
łużycki i książę na Śląsku, w Opolu i Raciborzu stanął pochwały godny, wierny, miły Jan
von Bess na Szumiradzie, zdrowy na ciele i rozumie" potwierdzona została sprzedaż
majątku i wyzwolenie poddanych oraz ich spadkobierców - "... przez tę sprzedaż
ze wszystkimi prawami, które on nad niemi miał z poddaństwa wypuszcza tak, że (...)
będą mogli kupiony majątek odziedziczyć porządkowo i prawnie mieć, posiadać,
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użytkować, rozdawać, sprzedać, zostawić, zamieniać...". Cesarz nie tylko potwierdził
uwolnienie kadłubskich chłopów ale zobowiązał w dokumencie swoich spadkobierców,
przyszłych czeskich królów, najwyższe książęta Śląska w Opolu i Raciborzu oraz
wszystkich innych ludzi do przestrzegania cesarskiej woli w tej sprawie. Dokument
potwierdza królewska pieczęć. Kadłubscy chłopi znali wartość tego dokumentu. To była
ich wolność i własność. Strzegli go jak prawdziwego skarbu. Dębowa skrzynia
przechowywana była w tajnym miejscu znanym tylko kilku zaufanym. Nigdy nie spuścili
z oczu dokumentu Rudolfa II. Bardzo rzadko pokazywali go publicznie.
Chłopi zmienili nazwę wsi na Kadłub Wolny chcąc w ten sposób podkreślić uzyskanie
wolności. Postanowili podzielić kupioną ziemię na 25 części według włożonego wkładu
pieniężnego (podział taki przetrwał całe wieki). Postanowili także nie dzielić lasów,
a także stawów i karczmy. Utworzyli wspólnotę chłopską i razem zarządzali nie
podzieloną częścią majątku. Działki leśne, działy w karczmie i w stawach połączyli
i gospodarzyli na nich wspólnie. Wspólnie rąbali las, wspólnie go zalesiali
i wspólnie czerpali z tego korzyści. Nikt nie miał prawa sprzedawać swojej części lasu
i tak zostało do dzisiaj. Nadal jest to wspólna własność kadłubskich gospodarzy.
Różne koleje losu przechodziła kadłubska wspólnota. Zmieniali się cesarz
i królowie. Od każdego trzeba było na nowo uzyskiwać potwierdzenie przywilejów
z roku 1605. Przybywało też dokumentów, które były skrzętnie gromadzone
i pieczołowicie przechowywane. Znamienny w skutki prawne był XIX wiek.
W 1845 roku na walnym zgromadzeniu wspólnoty potwierdzono zasady działania spółki
określając władzę zasadniczą – walne zebranie i władzę wykonawczą – zarząd
wspólnoty. Protokół z tego zgromadzenia został zatwierdzony sądownie, dzięki temu
spółka nabrała osobowości prawnej. W XIX wieku wyodrębniły się też w drodze
podziałów: wspólnota lasu i wspólnota karczmy. Przyjęto także zasadę, że udziały
w spółce leśnej są niepodzielne i dziedziczone wraz z ziemią przez tylko jedno z dzieci.
W czasach hitlerowskich owe lasy próbowano chłopom zabrać. Jednak dokumenty
poświadczające własność i okazywane (bez wypuszczania z rąk) podczas rozpraw
sądowych, na które razem jeździli, uniemożliwiły takie działanie. Również po II wojnie
światowej władze polskie próbowały upaństwowić kadłubskie lasy. I w tym przypadku
upór chłopów i waga dokumentów zwyciężyły.
Dziś mieszkańcy Kadłuba Wolnego gospodarują swoją własnością nadal w ramach
spółki o nazwie "Wspólnota Chłopska Lasów Drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny",
działając w oparciu o statut. Ważnym dniem dla Kadłubian jest corocznie
29 czerwca. W sali należącej do wspólnoty odbywa się przy udziale członków spółki
podział zysków, czyli tzw. "tajlowanie". Duża część tych zysków przeznaczana jest na
potrzeby lasu i karczmy. Znajdują się także pieniądze na cele społeczne. Na przykład
szkoła w Kadłubie Wolnym otrzymała w latach 90 – tych od wspólnoty lasu
ok. 100 mln złotych. Dla Kadłubian las i ich wspólnota to jak mówią: "największy skarb,
który chronili i przekazywali nam pradziadowie i ojcowie".
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1.1.4. Osadnictwo
Osadnictwo na terenie gminy rozwinęło się bardzo wcześnie i na stosunkowo dużą
skalę. Już w XIII wieku wykształciła się istniejąca do dzisiaj część sieci osadniczej gminy.
Powstałe wsie miały charakter rolniczy oraz wykorzystywały zasoby leśne. Stanowiły
głównie prywatną własność możnowładców, toteż sytuowane były w nich majątki
ziemskie oraz ich zabudowa gospodarcza. XVIII i XIX wiek to okres ostatecznego
wykształcenia się dzisiejszej sieci osadniczej gminy. Osadnictwo w gminie należy do
zwartych. Spowodowały to głównie korzystne uwarunkowania gruntowe. Większość wsi
zlokalizowana jest przy drogach. Były to najczęściej powstałe w średniowieczu popularne
ulicówki, łańcuchówki, owalnice bądź wsie folwarczne, które późniejszy rozwój
osadnictwa przekształcił w wielodrożnice. Powstało także wiele przysiółków. Brak jest
miejscowości o typie miejskim. W wielu wsiach znajdują lub znajdowały się zespoły
dworskie z parkami i folwarkami. Po 1945 roku wiele z nich uległo znacznej degradacji.
Zabudowa na obszarze gminy pochodzi głównie z końca XIX oraz 1 połowy XX wieku.
1.1.5. Zabytki
Zabytki architektury i budownictwa występują na terenie całej gminy. Są to
kościoły, plebanie, budynki mieszkalne i gospodarcze, wiejskie aleje i parki. Zachowały
one elementy pierwotnych układów urbanistycznych. W okresie powojennym stopień
zachowania historycznie ukształtowanych układów zabudowy poszczególnych
miejscowości nie uległ zasadniczym zmianom. Obecnie na terenie gminy kilkadziesiąt
obiektów objętych jest ewidencją konserwatorską, z czego cztery figurują w rejestrze
zabytków.
Tab. 12 Wykaz obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze
Miejscowość

Obiekt

Wiek

Rejestr zabytków

Radawie

Kościół parafialny p.w.
Podwyższenia Krzyża

XVIII

88/54

Radawie

Park

XIX

16/48 i 149/87

Zębowice

Pałac

XVIII/XIX

1037/65

Zębowice

Park

XVIII/XIX

128/85

Do najcenniejszych w skali regionu zabytków, stanowiących zarazem wizytówkę
gminy
Zębowice,
zaliczyć
można
drewniany
kościółek
zlokalizowany
w Radawiu. Posiada on wartość nie tylko religijną, lecz również historyczną
i turystyczną. Charakterystyczne dla gminy są kompleksy pałacowo-dworskie,
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z których najcenniejszy jest w Zębowicach – zespół pałacowy z przełomu XVIII i XIX
wieku.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej,
a obiekty znajdujące się w ewidencji – ochronie w zakresie ich architektury
zewnętrznej. Gminny zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełniają
42 stanowiska archeologiczne. Żadne z nich nie zostało wpisane do rejestru.
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1.2.

Położenie geograficzne

Gmina wiejska Zębowice położona jest w północno-wschodniej części województwa
opolskiego na wysokości od 220 do 280 m n.p.m. i ma powierzchnię 96 km², co stanowi
9,84% powierzchni powiatu oleskiego oraz 1,02% powierzchni województwa
opolskiego. Najwyżej położone tereny zlokalizowane są w północno-wschodniej części
gminy, zaś najniżej usytuowane są tereny położone w części południowo-zachodniej.
Gęstość sieci osadniczej, mierzona liczbą miejscowości na 100 km² powierzchni,
wynosi 22,92. Jest to wartość równa wskaźnikowi charakteryzującemu powiat oleski
– 22,90 oraz wyższa od wskaźnika dla województwa opolskiego.
Duże rozproszenie zabudowy mieszkalnej jest konsekwencją faktu, że większość
mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa i zabudowa jest charakterystyczna dla
gospodarstw rolniczych. Stwarza to problemy z organizacją usług wymagających
budowy sieci, np. kanalizacyjnej lub gazowej, utrudniając ich realizację oraz istotnie
podwyższając koszty. Kolejną tego konsekwencją jest konieczność utrzymania
rozległej sieci dróg gminnych.
Położenie gminy ma szereg zalet. Wpływ na to mają szczególnie walory naturalne
oraz usytuowanie w pobliżu miasta Opola, przez które przebiegają ważne szlaki
transportowe: drogowe, kolejowe oraz wodne. Gmina ma charakter rolniczy
i lokalizacja w centrum najbardziej uprzemysłowionej i zurbanizowanej części Polski
(Górny i Dolny Śląsk) sprawia, że jest atrakcyjna dla osób poszukujących wypoczynku
i stwarza korzystne warunki do zbywania płodów rolnych.
Utrudnienie stanowi przede wszystkim spora odległości do istotnych dla ludności
obiektów użyteczności publicznej, np. szkół średnich, specjalistycznej służby zdrowia,
sieci handlowych i obiektów kulturalnych.
Rys. 2 Usytuowanie Gminy Zębowice w Polsce

Źródło: http://www.zebowice.pl/
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1.3. Władze gminy i administracja samorządowa
Po wdrożeniu reformy administracyjnej 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska
Zębowice wchodzi w skład województwa opolskiego oraz powiatu oleskiego.
W skład gminy wchodzi osiem sołectw: Kadłub Wolny, Knieja, Osiecko, Poczołków,
Prusków, Radawie, Siedliska i Zębowice. Charakterystyczna jest koncentracja
miejscowości w centralnej części gminy i stosunkowa niewielka odległość pomiędzy
nimi. Sołectwo Radawie obejmuje trzy miejscowości: Radawie, Łąka i Kosice.
Rys. 3 Mapa Gminy Zębowice

Zgodnie z ustawą samorządową gmina jest zarządzana przez Wójta i Radę Gminy władze pochodzące z wyborów powszechnych, których kadencja trwa cztery lata.
Kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem jednostek samorządowych jest Wójt. Rada
Gminy pełni rolę uchwałodawczą i kontrolną w stosunku do władzy wykonawczej.
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1.3.1. Urząd Gminy
W skład Urzędu Gminy wchodzą stanowiska pracy i komórki organizacyjne,
wymienione poniżej:
• Wójt;
• Zastępca Wójta;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekretarz Gminy;
Skarbnik Gminy;
Referat Rozwoju Gospodarczego;
Referat Organizacyjny;
Referat Finansowy;
Referat Spraw Obywatelskich i USC;
Zespół Koordynacyjny;
Radca Prawny;
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
Pełnomocnik ds. ochrony przeciw pożarowej;
Informatyk;
Grupa Techniczna
oraz osoby zajmujące się obsługa urzędu.

Władza wykonawcza charakteryzuje się dużą stabilnością w sferze personalnej
oraz konsekwencją w realizacji przyjętych do realizacji zadań.
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Rys. 4 Schemat Urzędu Gminy Zębowice

1.3.2. Jednostki organizacyjne (samorządowe)
W strukturze gminy działają następujące jednostki samorządowe:
• Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach;
• Przedszkole Publiczne w Zębowicach, z oddziałem filialnym w Radawiu;
• Gminy Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach;
• Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej;
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Zębowicach.
1.3.3. Rada Gminy
Rada Gminy skład się z 15. radnych, którzy działają kolegialnie, w trakcie
posiedzeń Rady Gminy lub w ramach prac Komisji.
Skład Rady Gminy Zębowice VII kadencji 2014-2018:
•
•
•
•
•
•
•
•

Buczek Gabriela - Przewodnicząca Rady Gminy,
Ledwig Damian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Czeredrecki Edyta,
Dragon Barbara,
Dragon Marcin,
Dylka Marianna,
Grzesik Paweł,
Jendrzej Konrad,
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•
•
•
•
•
•
•

Kurowski Krzysztof,
Larisz Norbert,
Psyk Leon,
Rybol Wilhelm,
Wencel Erwin,
Wons Dorota,
Wróbel Maria.

Skład Rady Gminy Zębowice VI kadencji 2010-2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buczek Gabriela – Przewodnicząca Rady Gminy,
Kula Zbigniew – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Czeredrecki Edyta,
Dylka Marianna,
Jendrzej Konrad,
Karońska Krystyna,
Kurowski Krzysztof,
Larisz Norbert,
Ledwig Damian,
Rybol Wilhelm,
Skowronek Urszula,
Wencel Erwin,
Wodarczyk Jan,
Wons Dorota,
Wróbel Maria.

Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014-2018:
1. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Zębowice:
• Przewodniczący - Konrad Jendrzej,
• Członek – Norbert Larisz,
• Członek – Paweł Grzesik,
• Członek – Wilhelm Rybol,
• Członek – Erwin Wencel.
2.

Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy
Zębowice:
• Przewodniczący - Dorota Wons,
• Członek – Marianna Dylka,
• Członek – Krzysztof Kurowski,
• Członek – Paweł Grzesik,
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•

Członek – Maria Wróbel.

3. Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Handlu i Usług Rady Gminy Zębowice:
• Przewodniczący – Krzysztof Kurowski,
• Członek – Edyta Czeredrecki,
• Członek – Erwin Wencel,
• Członek - Konrad Jendrzej,
• Członek – Norbert Larisz.
4. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice:
• Przewodniczący – Maria Wróbel,
• Członek – Barbara Dragon,
• Członek – Marianna Dylka,
• Członek – Leon Psyk,
• Członek - Dorota Wons.
W składzie Rady Gminy jest obecnie 9 mężczyzn i 6 kobiet. W stosunku do
poprzedniej kadencji jedną trzecią stanowią nowi radni (5 nowych z 15 ogółem).
Funkcję Przewodniczącej Rady Gminy sprawuje kolejny raz Pani Gabriela Buczek.
1.3.4. Jednostki pomocnicze
Na terenie gminy znajdują się niżej wymienione jednostki pomocnicze sołectwa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadłub Wolny – sołtys Mariusz Czaja;
Knieja – sołtys Teresa Twardawska;
Osiecko – sołtys Piotr Okwieka;
Poczołków – sołtys Leon Psyk;
Pruszków – sołtys Cecylia Rajnoga;
Radawie (Radawie, Łąka, Kosice) – sołtys Marian Królak:
Siedliska – sołtys Piotr Wodarczyk;
Zębowice – sołtys Gabriela Respondek.

1.3.5. Własność gminy
Na zamknięcie roku 2014 własność gminy stanowią grunty o ogólnej
powierzchni około 162 ha , w tym:
• grunty przemysłowe oddane w dzierżawę - 2,3870 ha,
• grunty pozostałe oddane w dzierżawę – 1,0014 ha,
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• grunty w użyczeniu - 1,7596 ha,
• grunty pozostałe - 148,2494 ha.
Na zabudowanych gruntach gminy znajdują się następujące obiekty:
• budynek Urzędu Gminy,
• budynek szkoły podstawowej,
• budynek gimnazjum,
• hala sportowa z łącznikiem,
• przedszkole w Zębowicach,
• część budynku w Zębowicach przeznaczona na Ośrodek Zdrowia,
• nowy budynek ośrodka zdrowia,
• trzy kluby wiejskie,
• dwa lokale użytkowe,
• trzy lokale mieszkalne,
• cztery budynki mieszkalne, w tym 11 lokali mieszkalnych,
• dwa budynki mieszkalno-użytkowe, w tym 5 lokali mieszkalnych,
• budynki gospodarcze,
• sześć budynków OSP,
•

zbiornik przeciwpożarowy,

• stacja i sieć wodociągowa, przepompownia,
• wysypisko śmieci.
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2. Sfera społeczna7
2.1.

Ludność

2.1.1. Liczebność i migracja
Gmina Zębowice od ponad 40 lat charakteryzuje się stałym spadkiem liczby
mieszkańców, w roku 1975 było ich 4899, w 2002 - 4230, w 2014 – 3733,
w 2015 - 3669. Trend spadkowy jest widoczny wśród mężczyzn i kobiet, a ilustrują go
tabela nr 2 i wykres nr 4, zawierające dane z lat 2002-2014.
Tab. 13 Ludność gminy w latach 2002-2014
2002

2005

2008

2011

2014

Kobiety

2090

2052

1947

1898

1852

Mężczyźni

2140

2060

1985

1915

1881

Ogółem

4230

4112

3932

3813

3733

Rys. 5 Ludność w latach 2002-2014

7

Dane w rozdziale „Sfera społeczna” pochodzą z:
• Banku Danych Lokalnych GUS - http://stat.gov.pl
• Strony internetowej bip.zębowice.pl
• Informacji pozyskanych w Urzędzie Gminy w Zębowicach
• Opracowań własnych na bazie ww. materiałów.
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Na przestrzeni lat 2005-2014 uwidacznia się spowolnienie tego procesu (Rys. 5)
i średnioroczny ubytek mieszkańców z około 60 osób w latach 2006-2008 zmniejszył
się do około 27 w latach 2012-2014. Spadek liczebności populacji na terenach
wiejskich jest stałym zjawiskiem, obserwowanym na terenie całej Polski od wielu lat.
Rys. 6 Średnioroczny ubytek mieszkańców

Wśród ogółem 3733 mieszkańców Gminy Zębowice, w dniu 31.12.2014 r. były
1852 kobiety i 1881 mężczyzn. Współczynnik feminizacji, liczony jako stosunek liczby
kobiet do liczby mężczyzn, utrzymuje się od wielu lat na stałym poziomie i wynosi
0,98, jest niższy od wskaźnika powiatowego równego 1,05. Aktualna gęstość
zaludnienia w gminie to 39 osób na km2. Dla porównania w powiecie równa się ona
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67 osób na km2 i oba te wskaźniki stale spadają – porównanie danych z lat 2002 i 2014
pokazuje (Tab. 3).
Tab. 14 Wskaźniki feminizacji gęstości zaludnienia w latach 2002 i 2014
Gmina Zębowice

Powiat Oleski

Wskaźniki
2002

2014

2002

2014

Współczynnik feminizacji

0,98

0,98

1,04

1,05

Gęstość zaludnienia

44

39

72

67
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Liczba zawieranych małżeństw jest stosunkowo niewielka i jest to zjawisko
ogólnokrajowe, wynikające np. z faktu, że zwiększa się liczba związków nieformalnych.
Na terenie gminy w ostatnich latach zanotowano niewielki wzrost liczby małżeństw,
w roku 2011 zawarto ich 24 (najwięcej w ostatnich latach), w roku 2014 było ich 18.
Ogólnie można stwierdzić, że widoczny jest niewielki wzrost liczby małżeństw
(Tab. 4 i Rys. 6).
Tab. 15 Liczba zawieranych małżeństw w latach 2002-2014
Rok

Liczba małżeństw

Na 1000 osób

2002

12

2,8

2005

16

3,9

2008

24

6,1

2011

24

6,3

2014

18

4,8

Rys. 7 Liczba zawieranych małżeństw w latach 2002-2014

Strona | 77

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice

Od wielu lat liczba urodzeń żywych była niższa od liczby zgonów, ale w 2014 r.
nastąpiła zmiana, gdyż urodziło się 40 dzieci, a zmarło 35 osób, więc przyrost
naturalny był dodatni i wynosił 5 osób (Tab. 5 i Rys. 7).
Tab. 16 Urodzenia żywe, zgony oraz przyrost naturalny w latach 2002-2014

Rok

Urodzenia
żywe

Urodzenia
żywe na
1000
mieszk.

2002

35

8,3

41

9,7

-6

2005

25

6,1

45

10,92

-20

2008

31

7,8

36

9,08

-5

2011

27

7,1

41

10,77

-14

2014

40

10,7

35

9,34

5

Zgony

Zgony na
1000
mieszk.

Przyrost
naturalny

Rys. 8 Urodzenia żywe, zgony oraz przyrost naturalny w latach 2002-2014
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Kolejnym powodem spadku liczby ludności jest migracja (Tab. 6 i Rys. 8), której
przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w poszukiwaniu lepszych ekonomicznie
warunków życia. Ostatnio dominuje migracja zewnętrzna (zagraniczna), której saldo
jest stale ujemne. Zjawisko to dotyczy w większości osób młodych. Migracja
wewnętrzna (krajowa) ma charakter zmienny i notowano także lata (np. 2005, 2008),
w których więcej była zameldowań niż wymeldowań z terenu gminy, jednak
z perspektywy wielu lat można stwierdzić, że spowodowała ona spadek liczby
ludności. W latach 2002-2014 z tytułu migracji, ubywało rocznie średnio ponad 22
osoby i jest to zjawisko bardzo niepokojące, gdyż obniża potencjał gminy,
a ponadto powoduje wzrost liczby osób starszych pozbawionych stałej opieki
najbliższych.
Tab. 17 Saldo migracji w latach 2002-2014
Rok

Migracja wewn.

Migracja zew.

Migracja łączna

2002

-1

-26

-27

2005

14

-26

-12

2008

7

-49

-42

2011

-3

-11

-14

2014

-8

-9

-17

Rys. 9 Saldo migracji w latach 2002-2014
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2.1.2. Struktura wiekowa
Analiza struktury wiekowej i konfrontacja danych z lat 2002 i 2014
(Tab. 7 i Rys. 9) ukazuje widoczną tendencję spadkową liczebności osób młodych.
Aktualnie, porównując liczbę osób w różnych przedziałach wiekowych, można
stwierdzić, że najliczniejsze są grupy wiekowe 45-49 i 50-54 lat, a osób takich jest
ponad dwukrotnie więcej niż dzieci w przedziałach 0-4 i 4-9 lat (Rys 7). Pozwala to na
kolejny wniosek, że w powiązaniu z ujemną migracją, która te dysproporcje stale
powiększa, w dalszej perspektywie czasowej populacja ludzi w gminie będzie coraz
bardziej zaawansowana wiekowo.
Tab. 18 Liczba ludności według wieku
Wiek

2002

2014

0-4

166

151

5-9

238

134

10-14

332

153

15-19

357

190

20-24

302

289

25-29

266

295

30-34

357

324

35-39

434

237

40-44

376

281

45-49

273

353

50-54

204

335

55-59

108

265

60-64

214

193

65-69

255

91

70+

348

442
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Rys. 10 Liczba ludności według wieku
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Przy podziale na grupy dziesięcioletnie (Rys. 10) najliczniej reprezentowane są,
w granicach 15-17% całej populacji, osoby w wieku 20-29, 30–39, 40–49 i 50-59 lat.
Grupy dzieci i młodzieży, cechuje o połowę niższa liczebność niż wyżej wymienionych w przedziale wiekowym 0-9 jest to 8%, a 10-19 stanowi 9%. Można powiedzieć,
że przez gminę przechodzi fala demograficznego wzrostu, która w ostatnim czasie
notowała duży spadek. Od 30 lat widoczny jest problem wynikający z małej liczby
dzieci i w konsekwencji mniej licznych młodszych grup wiekowych. W ostatnich
20 latach bardzo poważnie nasilił się negatywny i pogłębiający się trend spadkowy
liczebności populacji w najmłodszych grupach wiekowych.
Rys. 11 Udział poszczególnych grup wiekowych w całej populacji w roku 2014
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2.2.

Zasoby mieszkaniowe

2.2.1. Wiek, liczba i standard mieszkań
Na terenie gminy występują głównie zabudowania zagrodowe,
charakterystyczne dla trenów rolniczych, rozsiane w terenie, jako pojedyncze obiekty
lub niewielkie ich skupiska. Zwarta zabudowa charakteryzuje centralne części
miejscowości i jest skupiona wokół obiektów świadczących usługi na rzecz
mieszkańców. Uzupełnienie stanowią domy jednorodzinne oraz domy jednorodzinne
z funkcją usługową oraz zespoły zabudowy wielorodzinnej występujące w Zębowicach,
Radawiu, Kadłubie Wolnym i Pruskowie. W większości przypadków budynki
mieszkalne mają dwie kondygnacje i są postawione na działkach o powierzchni od 500
do 2000 m2. Ponad połowa domostw powstała przed rokiem 1945, ale budynki te
w zdecydowanej większości były modernizowane. Szczegółowe dane liczbowe
pokazuje Rys. 11.
Rys. 12 Liczba wybudowanych mieszkań według roku budowy

Uwaga: w związku ze zmianą sposobu ewidencjonowania mieszkań podane wartości
należy traktować jako przybliżone.
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Tab. 19 Liczba mieszkań wraz ze standardem wyposażenia

Rok

Liczba
mieszkań

Mieszkania
z wodociągiem

Mieszkania
z ustępem

Mieszkania
z CO

2002

1035

987

827

780

2005

1044

994

836

789

2008

1055

1006

848

800

2011

1066

1012

996

841

2013

1073

1019

1003

851

Standard mieszkań na terenie gminy ulega systematycznej poprawie. W roku
2013 wśród tych lokali było: 95% zwodociągowanych, 93% z toaletami ze spłuczkami,
91% z łazienkami, 79% z centralnym ogrzewaniem (Rys. 12 i 13). Warto zaznaczyć,
że w 2015 r. istnieje możliwość przyłączenia do instalacji wodociągowej wszystkich
budynków, lecz pewna część mieszkańców woli korzystać z prywatnych,
indywidualnych ujęć wody. Około 50% mieszkańców nadal korzysta z własnych
zbiorników na ścieki komunalne.
Rys. 13 Liczba mieszkań wraz ze standardem wyposażenia
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Rys. 14 Procentowy udział mieszkań pod względem wyposażenia

Nowobudowane budynki mają lepszy standard wyposażenia i dużą
powierzchnię, co uwidacznia się w stałym wzroście powierzchni mieszkań
w przeliczeniu na jedno mieszkanie (Rys. 14). Przyrost powierzchni na jednego
mieszkańca jest zdecydowanie większy, ale dodatkowo wpływa na ten wskaźnik także
zmniejszająca się liczba mieszkańców.
Rys. 15 Średnia powierzchnia mieszkania
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2.2.2. Mieszkania komunalne
Gmina posiada (stan na koniec 2014 r.):
• trzy lokale mieszkalne,
• cztery budynki mieszkalne, w tym 11 lokali mieszkalnych,
• dwa budynki mieszkalno-użytkowe, w tym 5 lokali mieszkalnych.
Nakłady na gospodarkę mieszkaniową obrazuje wykres (Rys. 15).
W porównaniu z nakładami z roku 2003 wzrosły one ponad dwukrotnie i w roku 2015
planowane są na poziomie 188 tys. zł.

Rys. 16 Wydatki budżetowe na gospodarkę mieszkaniową w tysiącach złotych
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2.3.

Oświata i wychowanie

W roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy działały następujące placówki
oświatowe:
•
•

Przedszkole w Zębowicach (z oddziałem zamiejscowym w Radawiu);
Zespół Gimnazjalno-Szkolny, składający się z: Publicznej Szkoły Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum.
2.3.1. Przedszkole

Niewielka i stale zmniejszająca się liczba dzieci była powodem ograniczenia liczby
przedszkoli na terenie gminy. Obecnie funkcjonuje jedno przedszkole w Zębowicach,
które ma oddział zamiejscowy w Radawiu. Stale utrzymywana jest rezerwa miejsc
w przedszkolu, co ilustruje Rys. 16. Placówka czynna jest w dni powszednie i zapewnia
pełną opiekę nad dziećmi. W ostatnich latach na zajęcia uczęszczało prawie
dziewięćdziesięciu przedszkolaków.
Rys. 17 Przedszkole – liczba miejsc i dzieci
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2.3.2. Zespół Gimnazjalno-Szkolny
Trwały i wieloletni ubytek dzieci spowodował restrukturyzację placówek
szkolnych. Obecnie funkcjonuje jeden Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach,
w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, które
dysponują oddzielnymi budynkami. Władze gminy kładą stały nacisk na podnoszenie
poziomu usług oświatowych. Największą inwestycją, zrealizowaną w 2010r., była
budowa hali sportowej dostępnej dla uczniów całego zespołu, a w czasie wolnym
(popołudniami) udostępnianej grupom młodzieżowym i innym zainteresowanym,
np. zawodnikom LZS.
Analiza liczby dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej ujawnia, że
w latach 2002-2013 zmniejszyła się ona o około 47%, do poziomu 162 uczniów w roku
2013 (Rys. 17).
Rys. 18 Szkoła podstawowa – liczba uczniów

Ubytek w uczniów w gimnazjum jest jeszcze większy i sięgnął 53%, w 2013
uczyło się tam 85 osób (Rys.18).
Rys. 19 Gimnazjum - liczba uczniów
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Ubytek uczniów gimnazjum wynika z faktu przenoszenia ich do placówek poza

terenem gminy, a konsekwencją tego jest spadek współczynnika skolaryzacji, która
charakteryzuje udział dzieci objętych usługami oświatowymi na danym terenie w całej
ich populacji (Rys. 19). W roku 2013 około 12% młodzieży nie uczęszczało do
gimnazjum gminnego.
Rys. 20 Współczynnik skolaryzacji

2.3.3. Finansowanie oświaty i wychowania
Wydatki na oświatę i wychowanie są od wielu lat największą pozycją
w wydatkach bieżących budżetowych. Rosły one pomimo spadku liczny uczniów.
W roku 2012 osiągnęły maksimum 3 724 tys. zł, a ostatnim okresie utrzymują się na
zbliżonym poziomie około 3 650 tys. zł (Rys. 20).
Rys. 21 Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie w tysiącach złotych
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Strukturę planowanych wydatków budżetowych na oświatę i wychowanie
w roku 2015 obrazuje wykres (Rys. 21). Najwięcej, ponad 1 517 tys. zł., wynoszą
nakłady na szkołę podstawową, ponad 1084 tys. zł na gimnazjum i 759 tys. zł. na
przedszkole. Z pozostałych pozycji najistotniejsze jest utrzymanie stołówki, które
kosztuje około 160 tys. zł.
Rys. 22 Struktura planowanych wydatków na oświatę i wychowanie w 2015 r.
w tysiącach złotych
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2.4.

Kultura i sport

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach został
powołany dnia 01.01.2010 r. W siedzibie GOIKiCz w Zębowicach funkcjonuje Gminna
Biblioteka Publiczna, Centrum Kształcenia „Wioska Internetowa”, odbywają się
szkolenia, kursy, prelekcje, próby chóru i orkiestry, imprezy okolicznościowe.
Szczegółowej analizie poddano funkcjonowanie Biblioteki Publicznej. Zauważyć
można ubytek korzystających z jej usług czytelników (Rys 22): w 2002 roku było to
216 osób na tysiąc mieszkańców, a w roku 2013 – 190. Zmniejsza się także księgozbiór,
w latach 2002-2014 liczba wolumenów spadła o około 22% do poziomu 18 307
(Rys 23).
Rys. 23 Liczba czytelników na 1000 mieszkańców
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Rys. 24 Księgozbiór - liczba wolumenów

Maleje również zainteresowanie wypożyczaniem książek, co obrazuje Rys 24.
Ma to prawdopodobnie związek z upowszechnianiem dostępu do internetu, który
absorbuje czas mieszkańców i im umożliwia dostęp do wiedzy w innej formie niż
książki.
Rys. 25 Liczba wypożyczeń na jednego czytelnika

Innymi ośrodkami kulturalnymi na terenie gminy są świetlica Osiecko
i świetlica Prusków, użytkowana sporadycznie na potrzeby zebrań wiejskich i spotkań
rady sołeckiej. Na terenie gminy są trzy izby regionalne prezentując lokalny dorobek.
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W ciągu roku 2014 odbyło się czternaście wydarzeń kulturalnych w ramach
projektu „Imprezowy Rozkład Jazdy w Gminie Zębowice” PROW 2007-2013.
Organizowane są imprezy cykliczne: Biesiada Wielkanocna, Dni Zębowic, Dożynki,
Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Na terenie gminy działają boiska w Radawiu przy ul. Opolskiej oraz
w Zębowicach przy ul. Oleskiej. Sportowcy są zorganizowani w klubach LZS Zębowice
od 1949 (piłka nożna) i LZS Radawie od 1952 (piłka nożna) – w sezonie 2011/2012
awansowali do I Ligi Juniorów.
Halę sportową w Zębowicach przy ul. Oleskiej, z boiskiem o wymiarach 36 x 19
metrów i trybunami na 200 osób, oddano do użytku w 2010 r. Cała inwestycja
kosztowała 7,248 mln zł, z czego 2,8 mln zł pochodziło od Ministerstwa Sportu.
Organizowane są w niej różne imprezy, m. in. turnieje międzyszkolne i zajęcia
sportowe dla dorosłych. Przy hali zorganizowana jest siłownia.
Na terenie gminy działają place zabaw: przy szkole podstawowej w Zębowicach
i przy szkole podstawowej w Radawiu – oba oddane do użytku w 2014 r., powstały
w ramach projektu „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową
ogólnodostępnych placów zabaw w m. Radawie i Zębowice” PROW 2007-2013 oraz
trzeci przy ul. Eichendorffa w Zębowicach – oddany do użytku w 2004 r.
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2.5.

Pomoc społeczna

Wydatki na opiekę społeczną należą do największych pozycji budżetowych
(druga lub trzecia wielkość w ostatnich latach). Widoczny jest stały trend wzrostowy
i w roku 2015 planowane są one na poziomie 1 568 tys. zł.
Rys. 26 Wydatki na pomoc społeczną w tysiącach złotych

Uwaga: dane w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych.

W 2014 roku 138 rodzin skorzystało z pomocy społecznej. Były to następujące
świadczenia:
•
•
•
•
•
•
•
•

zasiłki stałe – 14 rodzin;
zasiłki okresowe – 59 rodziny;
zasiłki z tytułu macierzyństwa – 44 rodziny;
zasiłki rodzinne – 230 rodzin;
zasiłki pielęgnacyjne – 124 rodzin;
posiłki – 84 rodziny;
zasiłki celowe – 121 rodzin.
Inne - 9 rodzin

W latach 2004-2014 widoczny jest spadek liczby rodzin objętych pomocą społeczną
o 23%. Obserwowany trend wskazuje jednak na to, że istnieje grupa około 125 rodzin
stale potrzebujących pomocy.
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Tab. 20 Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2004-2013
Rok

Liczba rodzin objętych
świadczeniami pomocy społecznej

2004

163

2005

154

2006

133

2007

144

2008

127

2009

138

2010

151

2011

125

2012

148

2013

130

2014

125

Rys. 27 Liczba rodzin objętych pomocą społeczną
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2.6.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy jest zlokalizowany jeden ośrodek zdrowia, a w ramach NFZ
prowadzi praktykę jeden lekarz rodzinny. Usługi na rzecz mieszkańców świadczą także
dwie pielęgniarki i położna. Ponadto prywatnie usługi świadczy lekarz pediatra.
Mieszkańcy korzystają także z usług medycznych w innych miejscowościach. Do
najczęściej odwiedzanych placówek można zaliczyć: szpitale w Oleśnie, Ozimku, Opolu,
Kluczborku Sanatoria Korfantów i Głuchołazy, Zakłady Opieki Leczniczej Dobrodzień
i Ozimek oraz Laboratorium LOMO Olesno i Gamet Dobrodzień. W dwóch gabinetach
dentystycznych przyjmuje czterech stomatologów. W Zębowicach znajduję się apteka
oraz Stacja Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny, w którym pracuje dwóch rehabilitantów.
Tab. 21 Porównanie sytuacji w opiece zdrowotnej w latach 2002 i 2015
Lata

2002

2015

Lekarze rodzinni

2

1

Lekarz pediatra

0

1

Lekarze stomatolodzy

1

4

Pielęgniarki

4

3

Ośrodki zdrowia

1

1

Stacja Caritas i Gabinet Rehabilitacji

-

1

Gabinety stomatologiczne

1

2

Apteki

1

1

Porównanie danych z lat 2002 i 2015 pozwala stwierdzić, że zwiększyła się
liczba gabinetów stomatologicznych i lekarzy stomatologów. Liczba lekarzy
pierwszego kontaktu jest bez zmian, z tym, że jest to jeden lekarz rodzinny w ramach
NFZ i jeden pediatra przyjmujący prywatnie. Zmniejszyła się liczba pielęgniarek
z czterech do trzech. Nową usługą jest rehabilitacja.
Ośrodek zdrowia w Zębowicach wybudowany został od nowa, w miejscu
starego budynku gospodarczego i został oddany do użytku w maju 2013 r. (budowę
rozpoczęto w roku 2012). Wynikało to z faktu, że stary budynek nie spełniał wielu
wymogów prawa budowlanego i nie był funkcjonalny. W nowym obiekcie jest więcej
miejsca i posiada on nowoczesne rozwiązania, takie jak: klimatyzacja, ogrzewanie
olejem opałowym, osobne wejście dla osób chorych i zdrowych. Jest wiele gabinetów
i gmina oczekuje, że pozyska dzięki temu lekarzy specjalistów, szczególnie zabiega
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o lekarza pediatrę, ginekologa i kardiologa. Aktualnie na terenie gminy dostępnych jest
czterech lekarzy specjalistów. Ostatnio został zakupiony aparat USG.
Rys. 28 Wydatki na ochronę zdrowia w tysiącach złotych
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2.7.

Bezpieczeństwo publiczne

2.7.1. Policja
Gmina Zębowice leży w obszarze podlegającym Komisariatowi Policji
w Dobrodzieniu. Komendant policji oddelegował do obsługi całej gminy jednego
dzielnicowego. Gmina charakteryzuje się niskim poziomem przestępczości
i w ostatnim okresie nie widać zmian w tym zakresie.

Rys. 29 Przestępczość – porównanie lat
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2.7.2. Ochrona przeciwpożarowa
Gmina Zębowice należy do najbezpieczniejszych w powiecie pod względem
pożarowym, w roku 2013 zanotowano sześć pożarów – starty wyniosły około 124 tys.
zł, a w 2014 miało miejsce siedem pożarów, które spowodowały straty około
70 tys. zł.8
W gminie działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w:
•
•
•
•

Zębowicach,
Kadłubie Wolnym,
Radawiu,
Kniei.

Jednostki OSP należą do systemu zarządzania kryzysowego, a Zębowice
i Radawie do krajowego systemu ratowniczo –gaśniczego.
Są one przedmiotem szczególnej troski władz gminy, a ich sprzęt jest stale
wzbogacany i unowocześniany, np. w roku 2015 zakupiono nowy wóz strażacki dla
OSP w Radawiu.
Rys. 30 Liczba pożarów i straty

Należy podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna pełni również szereg funkcji
społecznych związanych ze wspieraniem lokalnych działań. Strażacy zabezpieczają
imprezy dbając o porządek i bezpieczeństwo. Pomieszczenia w remizach to ogólnie
dostępne miejsca spotkań mieszkańców.

8

Dane z Powiatowej Straży Pożarnej w Olesnie
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2.7.3. Ochrona przeciwpowodziowa
Ze względu na brak większych cieków wodnych i duże zalesienie, gmina jest
bardzo bezpieczna pod względem powodziowym, żadna z dużych powodzi na terenie
kraju nie stworzyła zagrożenia na jej terenie.
Pewien problem stanowią bobry, powodując lokalne podtopienia oraz
podnosząc zagrożenie w momencie nadmiaru opadów lub gwałtownego topnienia
śniegu.
Na terenie gminy działa Gminny Komitet Powodziowy, który dysponuje
odpowiednim planem operacyjnym. Gmina posiada niezbędny sprzęt.

2.7.4. Obrona cywilna
W systemie obronnym naszego państwa istotną rolę odgrywa obrona cywilna
(OC), stanowiąc jego integralną część. Najważniejszym zadaniem obrony cywilnej jest
ochrona ludności. Wójt, jako szef OC wraz z podległą mu administracją kieruje obroną
cywilną na szczeblu gminy. Do najważniejszych zadań OC należy:
•
•
•
•
•
•
•

organizacja rozpoznania stanu zagrożenia;
analiza i ocena istniejących i przewidywalnych zagrożeń;
powiadamianie i alarmowanie o grożącym niebezpieczeństwie;
planowanie, przygotowanie i realizacja ewakuacji z terenów zagrożonych;
ochrona gospodarki narodowej i ochrona dóbr kultury;
ratowanie poszkodowanych;
zapewnienie warunków do egzystencji ludności w warunkach klęsk
żywiołowych, katastrof i niebezpiecznych awarii.
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3. Środowisko9
3.1.

Klimat

Region nadodrzański, w którym leży większość terenów gminy Zębowice należy
do najcieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych,
mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym
latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju.
Region częstochowsko-kielecki, do którego należy wschodnia część gminy,
charakteryzuje się zaś wzrostem kontynentalizmu, sum opadów i pogarszającymi się
warunkami termicznymi: niższymi temperaturami, mniejszą ilością dni pogodnych,
większą ilością dni z pokrywą śnieżną oraz krótszym okresem wegetacyjnym.
Średnia temperatura roczna wynosi około 8ºC; stycznia -0,8ºC, a lipca 18,5ºC.
Liczba dni z przeciętną temperaturą dobową poniżej 0ºC wynosi około 60 dni. Lato
przeciętnie trwa około 100 dni co powoduje, że jest jednym z najdłuższych w Polsce,
natomiast zima około 60 dni i jest to jeden z krótszych okresów trwania zimy w kraju.
Tab. 22 Średnie miesięczne temperatury powietrza
Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

T w ºC

-0,8

-0,2

3,7

7,4

13,5

16,3

18,5

17,4

13,3

8,7

4,0

1,1

Rys. 31 Średnia miesięczna temperatura powietrza

9

Dane w rozdziale „Środowisko” pochodzą z:
• Informacji pozyskanych w Urzędzie Gminy w Zębowicach
• Operat siedliskowy dla nadleśnictwa Olesno 2004 r.
• Opracowań własnych na bazie ww. materiałów
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Suma rocznego opadu wynosi 600-750 mm, w tym półrocza chłodnego
(listopad-kwiecień) około 200-250 mm. Opady półrocza ciepłego (maj-październik)
osiągają 400-500 mm. Pierwszy śnieg pojawia się około połowy listopada, a ostatni na
przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez
60-70 dni. Jej grubość waha się w przedziale 10-15 cm. Okres występowania pokrywy
śnieżnej przerywany jest częstymi odwilżami. W tym czasie opad zimowy stanowi
deszcz.
Tab. 23 Średnie miesięczne wielkość opadów
Miesiąc
Opady w mm

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

33

23

26

36

46

64

74

57

35

34

36

41

Rys. 32 Średnia miesięczna wielkość opadów w milimetrach

Tab. 24 Gmina Zębowice – sumy opadów
Opady

Wartość

Suma roczna

600–750 mm

Suma półrocza chłodnego

200–250 mm

Suma półrocza ciepłego

400–500 mm

Grubość pokrywy śnieżnej

10–15 cm
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Średnia liczba dni pogodnych w roku wynosi 62, a pochmurnych 108 i jest jedną
z najmniejszych w Polsce. Usłonecznienie przekracza w roku 1500 godzin, natomiast
miesiącem o największym usłonecznieniu jest maj – 224 godziny.
Najczęstsze wiatry wieją z kierunków: zachodniego, południowo-zachodniego
oraz południowego, dotyczy to 48% ogółu wiatrów. Ich średnia prędkość oscyluje
w granicach 3 m/s.
Rys. 33 Róża wiatrów
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Okres wegetacyjny jest jednym z najdłuższych w Polsce i trwa około
210–220 dni. Początek robót polnych przypada na drugą dekadę marca. Co za tym
idzie, warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są bardzo korzystne. Szczególnie
sprzyjają rozwojowi rolnictwa i turystyki oraz pozwalają na osiąganie wyższego
komfortu osiedlania się.
Wydzielić można trzy typy klimatów lokalnych, charakterystycznych dla
zróżnicowanego morfologicznie i topograficznie obszaru gminy:
• obszar wysoczyzny plejstoceńskiej ze średnią temperaturą około 8 ºC, długością
okresu bezprzymrozkowego od 160 do 175 dni, średnią długością okresu
wegetacyjnego od 210 do 225 dni, średnią sumą opadów w granicach 600–650
mm, średnią prędkością wiatru 2,0–3,5 m/s;
• obszary dolinne z występującym płytkim poziomem wody gruntowej oraz wodą
powierzchniową, cechujące się gorszymi warunkami wilgotnościowymi,
występowaniem zastoisk chłodnego i mroźnego powietrza, zwiększoną
częstotliwością przymrozków w okresie półrocza chłodnego;
• obszary kompleksów leśnych, cechujące się modulującym wpływem wiatru na
warunki mikroklimatyczne poprzez obniżenie temperatury i wilgotności.
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3.2.

Hydrologia

3.2.1. Wody podziemne
Wody podziemne na obszarze gminy reprezentowane są przez wody
przypowierzchniowe, gruntowe i wody wgłębne. Wody przypowierzchniowe
występują na terenie całej gminy w strefach lokalnych obniżeń terenowych (lokalne
podmokłości, zabagnienia, torfowiska) oraz zalegania utworów nieprzepuszczalnych,
na głębokościach w przedziale 0,1–0,5 m.
Poziom wód gruntowych na obszarze gminy wykazuje lokalne zróżnicowanie,
dostosowane do rzeźby terenu i jego budowy geologicznej. Najpłycej poziom wód
gruntowych występuje w dolinach rzecznych i obniżeniach bezodpływowych, gdzie
jest spotykany już na głębokościach 0,5–1,5 m. Zasilanie odbywa się głównie poprzez
przepływ rzeczny oraz spływ powierzchniowy z otoczenia doliny. Bardzo dobra
przepuszczalność gruntu skutkuje dużą wrażliwością na oddziaływanie zanieczyszczeń
z powierzchni ziemi.
W obrębie utworów piaszczystych, wysoczyznowych, wykształconych na
piaskach i żwirach wodnolodowcowych, woda gruntowa na ogół o zwierciadle
swobodnym występuje na głębokości 1,5-5,0 m p.p.t. Poziom ten jest rozwinięty
powszechnie na terenie całej gminy. Dobra przepuszczalność gruntu skutkuje średnią
wrażliwością na oddziaływanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi.
Wody wgłębne, o podstawowym znaczeniu dla warunków hydrogeologicznych,
związane są z utworami czwartorzędowymi, w szczególności z kopalnymi strukturami
wodonośnymi wieku czwartorzędowego: rynnami kopalnych struktur wodonośnych
dolin kopalnych Stobrawy i Kniei-Lasowic. W obrębie czwartorzędowego piętra
wodonośnego wydzielić można dwa poziomy hydrauliczne:
• górny – związany z utworami piaszczysto – żwirowymi o miąższościach od 5 do
20 m i wydajności od 5 do 50 m³/h;
• dolny – o miąższości przekraczającej 20 m, występujący głównie w obrębie
dolin kopalnych, o wydajności od 70 do 120 m³/h.
Struktura kopalna Knieja-Lasowice posiada szacowane zasoby eksploatacyjne
na poziomie 98000 m³/dobę. Zasilanie poziomu o charakterze meteorycznym,
częściowo z infiltracji cieków powierzchniowych w dolinach rzecznych, podlegające
znaczącej odnawialności. Przewodność zbiornika w granicach 336 – 1200 m³/dobę,
przy wydajności 70 – 120 m³/h.
3.2.2. Wody powierzchniowe
Obszar gminy Zębowice leży w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni II rzędu rzeki
Mała Panew. Głównymi ciekami są: Libawa, Potok Pruskowski, Potok Łomnicki i Potok
Radawka, które uchodzą do Jeziora Turawskiego. Są to cieki o charakterze nizinnym,
z deszczowo–śnieżnym reżimem zasilania, o stosunkowo znacznych przyborach wody
w okresie roztopów wiosennych i małych przyborach w okresie maksimum opadów
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letnich. Wylewy w czasie roztopów wiosennych są umiarkowane i nie wywołują
większych szkód w rolnictwie ze względu na łatwo przepuszczalne gleby
i zmeliorowanie gruntów. Czystość wód kwalifikuje się w I-III klasie czystości.

3.3.

Gleby

3.3.1. Gleby w gminie
Na terenie gminy Zębowice dominują gleby piaszczyste oraz gliniaste i pylaste.
Na tym podłożu wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne,
czarne ziemie i gleby bagienne. Na obszarze gminy występują następujące typy gleb:
• bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone z glin zwałowych, morenowych,
lekkie i średnie oraz z utworów pyłowych pochodzenia wodnego.
W wierzchnich warstwach gleby te posiadają skład mechaniczny zbliżony do
piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin pylastych o dobrze wykształconym
profilu próchniczym. Gleby te cechują się optymalnym uwilgoceniem. Są to
gleby na ogół III i IV klasy bonitacyjnej oraz kompleksu żytniego bardzo
dobrego, korzystnego dla upraw żytnio–ziemniaczanych;
• bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone z glin morenowych, lekkie i średnie
oraz z utworów pyłowych pochodzenia wodnego, podścielone na ogół piaskami.
Charakteryzują się dobrze wykształconym poziomem akumulacyjnym
o znacznej ilości próchnicy. Są dobrze nawilgocone lub występuje w nich lekki
niedobór wilgoci glebowej. Są to gleby IV klasy bonitacyjnej, korzystne dla
plonów żyta, jęczmienia czy ziemniaków;
• gleby bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone z utworów pyłowych
pochodzenia wodnego oraz z piasków gliniastych mocnych i lekkich,
podścielonych piaskiem gliniastym. Stanowią dominujący udział w strukturze
gruntów ornych gminy. Na ogół są to gleby przesuszone o niskim poziomie
wody gruntowej i słabej podsiąkliwości. Bonitacyjnie należą do IV klasy. Są
korzystne dla żyta, jęczmienia i ziemniaków;
• bielicowe i pseudobielicowe – wytworzone z utworów piaszczystych
pochodzenia wodnego, na piaskach luźnych całkowitych lub słabogliniastych.
Poziom wody gruntowej występuje głęboko, co powoduje przesuszenie gleb
i ich niską przydatność dla produkcji rolnej. Są to gleby V i VI klasy bonitacyjnej
kompleksu żytniego bardzo słabego. Optymalny kierunek ich użytkowania to
uprawy leśne;
• madowe i piaszczyste – wytworzone na podłożu madowo – piaszczystym
i bagiennym. Są charakterystyczne dla obszarów dolin rzecznych. Z uwagi na
niski poziom wody gruntowej, podtopienia, słabe przewietrzanie, częste
zamglenia i zastoiska chłodnego powietrza, są głównie przydatne dla
utrzymywania użytków zielonych.
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W Gminie Zębowice (Rys. 33) nie ma gleb o najwyższej bonitacji, gleby w klasie III
należą do rzadkości – dla gruntów ornych to zaledwie 1,3 % ogółu, dla łąk to 18,6 %,
a dla pastwisk to 18%. Największy udział procentowy mają gleby o IV klasie bonitacji,
odpowiednio grunty orne - 43%, łąki - 56% i pastwiska - 63%. Duży udział mają gleby
słabe albo bardzo słabe klasy V i VI.
Rys. 34 Gmina Zębowice - procentowy udział gleb według klas bonitacji i użytków

W naturalny sposób rolnicy przeznaczają najlepsze, nie tylko pod względem
klasy bonitacji, ale także wilgotności i innych warunków wegetacji, grunty pod uprawy
roślin. Deficyt gleb najwyższej jakości spowodował (Tab. 14 i Rys. 34), że grunty orne
należą w większości do IV klasy bonitacji (43%), ale sporo jest także V klasy (32%),
a nawet są uprawy na VI klasie (24%).
Tab. 25 Grunty orne – udział poszczególnych klas bonitacji
Klasa
bonitacji

Powierzchnia
w ha

Udział
procentowy

III a III b

3,6

1

IV a

320

13

IV b

722

30

V

781

32

VI

574

24
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Rys. 35 Grunty orne – udział procentowy poszczególnych klas bonitacji

W sytuacji poszukiwania optimum korzyści z zagospodarowania dostępnych
gruntów, łąki i pastwiska są lokowane na obszarach słabszej bonitacji. W Gminie
Zębowice zdecydowana większość tych użytków leży na glebach IV klasy bonitacji
Tab. 26 Łąki - udział poszczególnych klas bonitacji
Klasa bonitacji

Powierzchnia w ha

Udział w %

III

113

19

IV

342

56

V

132

22

VI

22

3
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Rys. 36 Łąki – udział poszczególnych klas bonitacji

Tab. 27 Pastwiska - udział poszczególnych klas bonitacji
Powierzchnia
w ha

Udział
procentowy

III

26

18

IV

91

63

V

22

15

VI

5,7

3

Klasa bonitacji

Rys. 37 Pastwiska - udział poszczególnych klas bonitacji
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3.3.2. Gleby w sołectwach
Z zestawienia i wykresu wynika (Tab 16 i rys. 34), że grunty orne o najwyższym
wskaźniku bonitacji występują w sołectwach: Radawie i Zębowice (ponad 50 % gleb
w III i IV klasie bonitacyjnej), zaś o bonitacji najniższej w miejscowościach: Knieja,
Osiecko i Poczołków (ponad 75 % gleb w klasie V – VI).
Tab. 28 Bonitacja gruntów ornych w miejscowościach według udziału procentowego
Miejscowość

Bonitacja i % udział gruntów ornych w miejscowościach
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

Kadłub Wolny

0,04

0,21

9,46

31,43

38,52

20,35

Knieja

0

0

0,87

10,95

32,34

55,84

Łąka

0

0,64

1

28,87

31,48

38,01

Osiecko

0

0

0

3,7

71,82

24,48

Poczołków

0

0,21

0,39

20,86

32,44

46,1

Pruszków

0

1,36

16

30,08

42,84

9,74

Radawie

0,16

1,01

23,57

38,1

17,74

19,43

Siedliska

0

0

1,89

37,5

50,94

9,67

Zębowice

0,4

2,97

17,37

29,88

31,59

17,8
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Rys. 38 Bonitacja gruntów ornych w miejscowościach według udziału procentowego
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Z poniższego zestawienia i wykresu wynika, że użytki zielone o najwyższym
wskaźniku bonitacji występują w sołectwach: Zębowice, Pruszków i Radawie
(około 30 % użytków zielonych w III klasie bonitacyjnej), zaś o wskaźniku najsłabszym
w miejscowości Łąka (ponad 70 % użytków zielonych w klasie V – VI).
Tab. 29 Bonitacja użytków zielonych w miejscowościach według udziału procentowego
Bonitacja i % użytków zielonych w miejscowościach
Miejscowość
III

IV

V

VI

Kadłub Wolny

13,15

71,18

14,96

0,72

Knieja

3,89

74,21

16,56

5,34

Łąka

4,16

24,32

67,91

3,61

Osiecko

1,43

86,32

12,25

0

Poczołków

12,07

52,34

30,68

4,91

Pruszków

30,19

41,67

27,02

1,12

Radawie

26,4

55

23,57

38,1

Siedliska

2,86

84,88

12,26

0

Zębowice

30,21

36,37

22,06

11,36
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Rys. 39 Bonitacja użytków zielonych w miejscowościach według udziału procentowego

3.3.3. Podsumowanie
Gleby na terenie gminy zaliczają się do średnich lub słabych klas bonitacji. Ma to
bardzo istotne znaczenie, dla rolników utrzymujący się z dochodów z rolnictwa. Niska
jakość gleb stwarza ograniczenia w zakresie upraw, wyklucza praktycznie wiele bardzo
opłacalnych rośliny ze względu na ich wysokie wymagania. Grunty o najniższej
bonitacji nadają się przede wszystkim na użytki zielone. W tej sytuacji rozwiązaniem
jest hodowla zwierząt z wykorzystaniem dużej ilości istniejących użytków zielonych
i wsparciem uprawami innych roślin przydatnych w hodowli zwierząt. Oznacza to
jednak wariant produkcji rolnej wymagający dużego i ciągłego nakładu pracy, co
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wynika zarówno ciągłości procesu hodowlanego jak i dużej różnorodności upraw
niezbędnych
na
paszę
dla
zwierząt.
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3.4.

Roślinność

Według podziału geobotanicznego Polski (Szafer, 1977) gmina Zębowice leży
w granicach Okręgu Nadodrzańskiego należącego do Krainy Śląskiej. Natomiast według
podziału geobotanicznego Opolszczyzny (Kuczyńska, 1974) obszar gminy należy do
regionu północnego, charakteryzującego się małą ilością gatunków ciepłolubnych oraz
brakiem gatunków górskich i podgórskich.
Na terenie gminy Zębowice tereny leśne zajmują obszar około 5900 ha, to jest
około 61% powierzchni ogólnej. Pod względem żyzności i wilgotności siedliska lasy na
terenie gminy są znacznie zróżnicowane. Wyodrębniono tutaj 10 typów siedliskowych
lasu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bór świeży;
Bór wilgotny;
Bór mieszany świeży;
Bór mieszany wilgotny;
Las mieszany świeży;
Las mieszany wilgotny;
Las świeży;
Las wilgotny;
Ols;
Ols jesionowy.

Dominującymi siedliskami na terenie gminy są siedliska borowe: bór świeży
i bór mieszany świeży oraz bór mieszany wilgotny. Najmniejszy udział w strukturze
siedlisk ma ols i ols jesionowy, a następnie las wilgotny i świeży. Dominującym
gatunkiem jest sosna, która zajmuje ponad 90 % powierzchni leśnej w gminie.
Pozostała część przypada głównie na: dęby, brzozy, olchy i świerki. W domieszce
występują również: buk, modrzew, jodła, grab, jesion, osika, jawor i topola. Najliczniej
reprezentowane są młode drzewostany (do 60 lat), zaś najmniejszą powierzchnię
zajmują drzewostany dojrzałe (powyżej 100 lat).
Rys. 40 Gatunki drzew występujące na terenie gminy
Gatunek drzewa

Symbol

Powierzchniaw ha

Udział [w %]

Sosna

So

8955

93

Dąb

Db

263

3

Brzoza

Brz

211

2
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Inne

96

2

Obszar gminy Zębowice ze względu na znaczny udział lasów w strukturze
użytkowania gruntów posiada znaczną ilość naturalnych i mało przekształconych
ekosystemów. Mozaika lasów i łąk, licznie występujące cieki wodne oraz grunty
podmokłe powodują, że teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem
siedlisk i zbiorowisk roślinnych. W związku z powyższym obfituje w chronione
i rzadkie gatunki roślin. Na terenie gminy Zębowice dotychczas stwierdzono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 stanowiska widłaka jałowcowatego – Lycopodium annotinum;
1 stanowisko widłaka goździstego – Lycopodium clavatum;
2 stanowiska rosiczki okrągłolistnej – Drosera rotundifolia;
1 stanowisko modrzewnicy zwyczajnej – Andromeda polifonia;
1 stanowisko rdestnicy stępionej – Potamogeton obtusifolius;
1 stanowisko bobrka trójlistkowego – Menyanthes trifoliata;
1 stanowisko przygiełki białej – Rhynchospora alba;
1 stanowisko czartawy drobnej – Circaea alpina;
1 stanowiska bagna zwyczajnego – Ledum palustre;
1 stanowisko czermieni błotnej – Calla palustris;
1 stanowisko żurawiny błotnej – Oxycoccus palustris;
1 stanowisko narecznicy grzebienistej – Dryopteris cristata;
1 stanowisko szczodrzyka czerniejącego – Lembotropis nigricans.

Oprócz formacji leśnych istotnym elementem uzupełniającym i różnicującym
obszar gminy są użytki zielone, występujące głównie w dolinach cieków wodnych. Na
terenach niezalesionych występują ekosystemy łąkowe. W obrębie terenów
intensywnej produkcji rolnej do najcenniejszych elementów przyrodniczych zaliczyć
należy zadrzewieniai zakrzaczenia śródpolne, a także układy zieleni przydrożnej
i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one istotne funkcje ekologiczne, krajobrazowe
i ochronne. Ekosystemy łąkowe wrazz ekosystemami leśnymi i zadrzewionymi tworzą
mozaikę o dużym znaczeniu biocenotyczno–środowiskowym, stanowiąc element
urozmaicający krajobraz gminy.

3.5.

Zwierzęta

Zróżnicowanie świata zwierzęcego gminy Zębowice jest ściśle związane z jej
położeniem geograficznym oraz występującymi tutaj typami środowisk. Gminę
zamieszkują głównie gatunki typowe dla niżu polskiego i charakterystyczne dla
środowisk leśnych i leśno-łąkowych. Najcenniejsze i najbogatsze siedliska to mało
przekształcone kompleksy leśne, ekosystemy ekotonowe lasów, łąk i pól oraz tereny
podmokłe i bagna (głównie w dolinach rzek).
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Na łąkach możemy spotkać derkacze, czajki, bociany oraz polujące kanie.
Wiosną w trakcie przelotów pojawiają się tutaj stada gęsi i żurawi. W nadrzecznych
zaroślach gnieżdżą się dziwonie i remizy budujące wiszące gniazda. Bogaty jest
również świat ptaków zamieszkujących zwarte tereny leśne. Żyją tutaj między innymi:
dzięcioły, muchołówki i trzmielojady, można spotkać bociany czarne i żurawie oraz
rzadkie orliki krzykliwe.
Na terenach leśnych występuje duża ilość zwierzyny łownej takiej jak: jeleń,
sarna, dzik, lis, borsuk, zając, kuna.
Nasilają się problemy ze zwierzętami dzikimi, które zakłócają spokój i niszczą
dobytek mieszkańców, np. kuny niszczące ocieplenia dachów i bobry powodujące
podtopienia.

3.6.

Gospodarka odpadami

Przetwarzanie odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) to procesy odzysku lub
unieszkodliwiania. Zmieszane odpady komunalne z terenu gminy Zębowice były
w 2014 roku odbierane i zagospodarowywane na podstawie umowy nr 19/2013 z dnia
21.06.2013 roku przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. Firma została wybrana w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę. Na terenie gminy zmieszane odpady komunalne
odbierane są z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Odpady zielone
z terenu gminy Zębowice przetwarzane są w miejscu powstania zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami. Pochodzące z gospodarstw domowych odpady
biodegradowalne, w tym zielone, kompostowane są w przydomowych
kompostownikach, które wpisane są do rejestru. Właściciele nieruchomości
zamieszkałych w gminie w 100% zdeklarowali korzystanie z przydomowych
kompostowni.
Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie
zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, o której mowa w art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Zgodnie z założeniami WPGO gmina Zębowice należy do Północnego
regionu gospodarki odpadami, dla którego regionalną instalacją MBP (mechanicznobiologicznego przetwarzania) jest instalacja w Gotartowie, a zastępczą instalacja
w Świerczu.
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Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu gminy Zębowice zmieszane odpady komunalne są transportowane przez firmę
REMONDIS Opole Sp. z o.o. do Regionalnej instalacji zastępczej w Świerczu i do
Regionalnej instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych w Gotartowie. W związku z powyższym możliwości przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych związane są z możliwościami, jakie posiadają
instalacje regionalne. Regionalna instalacja MBP w Gotartowie prowadzi:
• odzysk w procesie R12 - procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie
wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie,
granulację, suszenie, rozdrabnianie, przepakowywanie, separację przed
poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1 – R11;
• unieszkodliwianie w procesie D5 - składowanie na składowiskach w sposób
celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych
komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska).
Zmieszane odpady komunalne są poddawane sortowaniu na sicie. Warstwa
podsitowa jest kierowana do stabilizacji tlenowej, a warstwa nadsitowa do
składowania. W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu
gminy Zębowice procesy przetwarzania prowadzone w Regionalnej instalacji MBP
w Gotartowie nie zapewniają wymaganego ustawowo poziomu ograniczenia odpadów
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Z analizy danych dotyczących
ilości odpadów zmieszanych wynika, że po wprowadzeniu nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi ilość zmieszanych odpadów komunalnych
odbieranych z terenu gminy wzrasta. Wzrasta także ilość odpadów zebranych
selektywnie, tak więc wzrost ilości odpadów zmieszanych nie wynika
z mało efektywnego sortowania, ale jest efektem objęcia wszystkich nieruchomości
systemem odbioru odpadów.
Tab. 30 Analiza porównawcza ilości odpadów odbieranych z terenu gminy
Lata

2012

2013

2014

Odpady zmieszane (Mg)

391,3

454,6

487,54

Odpady zebrane selektywnie papier, tworzywa, szkło (Mg)

45,1

65,41

95,3

Przy wdrożonym systemie kompostowania odpadów biodegradowalnych,
w zmieszanych odpadach komunalnych i w pozostałościach po sortowaniu odpadów
zmieszanych odpady ulegające biodegradacji stanowią nieznaczny procent, ponieważ
u źródła ich powstania są zbierane selektywnie i deponowane na kompostownikach
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przydomowych. Brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
W Gminie Zębowice nie został utworzony stacjonarny PSZOK. Odpady takie jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
odbierane są w systemie mobilnych PSZOK zgodnie z przyjętym na dany rok
harmonogramem. Analiza ilości odbieranych na terenie gminy Zębowice odpadów,
które mają być przyjmowane przez PSZOKi wskazuje na brak uzasadnionej technicznie
i ekonomicznie potrzeby tworzenia stacjonarnego PSZOK. Istnieje jednak ustawowy
obowiązek jego utworzenia, jako obiektu własnego lub wspólnie z sąsiednimi gminami.
W celu osiągnięcia wymaganego przepisami prawa poziomu ograniczenia odpadów
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania należałoby rozważyć
wprowadzenie oddzielnych pojemników na popiół z palenisk domowych. Popiół
odbierany selektywnie zmniejszy ilość odbieranych z terenu gminy zmieszanych
odpadów komunalnych, od których ilości zależy poziom ograniczenia odpadów
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Istotnym problemem gminy jest spora ilość wyrobów azbestowych, obecne trwa
inwentaryzacja, której celem jest pełne rozeznanie sytuacji w tym zakresie. Na
czerwiec 2015 ustalono, że problem dotyczy 262 obiektów. Ilość początkowa, to 252,1
Mg, unieszkodliwiono 10,6 Mg, pozostało jeszcze 241,6 Mg. W roku 2015 planowane
jest unieszkodliwienie azbestu z 16 obiektów.
Składowisko odpadów komunalnych Zębowice - Malinów zostało
rekultywowane w 2014r., pierwotnie jako łąki a docelowe będzie to tren leśny.

3.7.

Ochrona środowiska

Środowisko Gminy Zębowice charakteryzuje się czystością i warunkami
zbliżonymi do naturalnych. Zawdzięcza to faktowi, że gmina obejmuje tereny wiejskie,
nie ma na jej obszarze zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia i nie
przebiegają przez jej teren drogi o dużym natężeniu ruchu. Stosunkowo mała emisja
niska pochodzi przede wszystkim z domostw opalanych węglem i jego pochodnymi, co
oznacza, że nasilenie tego zjawiska ma miejsce w okresach chłodnych i ogrzewania
budynków. Środowisko jest przedmiotem nieustającej troski mieszkańców i władz
i aktualnie prowadzone są bardzo poważne i kosztowne inwestycje dotyczące
przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych. Szansą dla gminy jest rozwój
turystki i rekreacji na jej terenie i czyste środowisko jest postrzegane, jako atut
podnoszący atrakcyjność oferty w tym zakresie.
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3.7.1. Obszary i obiekty chronione z przyczyn przyrodniczych
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu nr XXIV/193/88 z dnia
26 maja 1988 roku powołano Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów StobrawskoTurawskich. Obszar ten zajmuje północną część województwa opolskiego i obejmuje
rozległy, rozczłonkowany kompleks leśny. Na terenie gminy Zębowice jego
powierzchnia wynosi 8335 ha, co stanowi 87 % ogólnej powierzchni gminy. „Lasy
Stobrawsko – Turawskie” objęto ochroną ze względu na znaczące walory przyrodnicze
i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe zurbanizowanie. Duża ilość cieków
wodnych, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, występowanie
wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt stanowi o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. Obszary chronionego krajobrazu
powoływane są także dla zapewnienia ludności miejskiej terenów do rekreacji
i wypoczynku. Tutejsze drzewostany to przeważnie siedliska borowe, a więc
sprzyjające penetracji ludzkiej oraz mające walory bioterapeutyczne. Bliskie
sąsiedztwo ośrodków miejskich (Opole, Kluczbork) i dobrze rozwinięta sieć dróg
stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki rekreacyjno – wypoczynkowej.
Użytek ekologiczny „Łąka przy pomnikach przyrody”, który został ustanowiony
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/3/97 z dnia 12 lutego 1997 roku
(Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 4 poz. 27):
• powierzchnia – 1,38 ha,
• rodzaj gruntów – łąka,
• położenie geograficzne – Równina Opolska;
• położenie administracyjne – Nadleśnictwo Olesno.

Użytek ekologiczny „Knieja”, który został ustanowiony rozporządzeniem Wojewody
Opolskiego nr P/3/97 z dnia 12 lutego 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 4 poz. 27).
•
•
•
•

powierzchnia – 2,59 ha;
rodzaj gruntów – bagno śródleśne;
położenie geograficzne – Równina Opolska;
położenie administracyjne – Nadleśnictwo Opole – Obręb Leśny Krasiejów.

Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego
piękno, posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne. Na terenie gminy znajduje
się osiem obiektów objętych ochroną w formie pomników przyrody ożywionej. Ich
wykaz znajduje się w poniższej tabeli (Tab. 20).
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Tab. 31 Wykaz pomników przyrody
Przedmiot
ochrony

Cis pospolity

Liczba
egzemplarz
y

Najbliższa
miejscowość

Nr w
rejestrze

Opis
lokalizacji

1

Kadłub Wolny

19

Dz. 449

Dąb
szypułkowy

6

Radawie

66

Dz. 87

Dąb
szypułkowy

2

Osiecko

76

Oddz. 240 g

Miłorząb
dwuklapowy

1

Zębowice

363

Dz. 468/1

Dąb
szypułkowy

1

Radawie

383

Dz. 247/36

1

Osiecko

384

Oddz. 205 b

Dąb
szypułkowy

1

Osiecko

385

Oddz. 240 g

Dąb
szypułkowy

1

Osiecko

386

Oddz. 240 k

Klon jawor

Parki podworskie nie są szczególną formą ochrony przyrody. Podlegają
ochronie konserwatorskiej jako zabytki kultury. Jednak duże walory przyrodnicze ich
terenów, a także bezpośrednie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych, dla których
pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą i biocenotyczną, predysponują do
przedstawienia tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska. Na
terenie gminy Zębowice są 2 parki. Występują one w miejscowościach:
• Radawie – nr rejestru: 16/48 z dnia 19 stycznia 1948 roku oraz 149/87 z dnia
14 stycznia 1987 roku;
• Zębowice (park z 3 alejami grabowymi) – nr rejestru: 128/85 z dnia 8 lipca
1985 roku.
Reasumując, na obszarze gminy ochronie przyrodniczo – rolniczej podlegają:
•
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Użytki ekologiczne: „Łąka przy pomnikach przyrody” oraz „Knieja”;
cały areał gruntów rolnych zaliczanych do III – IV klasy bonitacyjnej;
grupy śródpolnej zieleni wysokiej;
istniejące ciągi zadrzewione;
tereny leśne;
ciągi ekosystemów wodno-łąkowych wzdłuż cieków;
parki podworskie i wiejskie;
aleje drzew;
pomniki przyrody;
gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych;
ujęcia wód podziemnych;
Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 333.

Tym samym niemal 90% powierzchni gminy podlega różnym formom prawnej
ochrony. Prawne zabezpieczenie w zakresie polityki ekologicznej powoduje, że walory
naturalne wschodniej części województwa opolskiego, w tym gminy Zębowice,
pozostaną pod ochroną.
Wydział Środowiska i Rolnictwa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako jedno
z zadań priorytetowych z zakresu ochrony przyrody dla gminy Zębowice wymienia
wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.
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4. Gospodarka10
4.1.

Rynek pracy

4.1.1 Pracownicy
Gmina charakteryzuje się stabilną liczbą osób w wieku produkcyjnym (Tab 21,
Rys. 40), w roku 2014 było to 2555 osób. Stopniowo zmniejsza się liczebność grupy
poprodukcyjnej, w roku 2014 – to 633 osoby. Notowany jest systematyczny i spory
spadek osób w wieku przedprodukcyjnym, w 2014 r. było ich 545, co stanowi około
57% stanu z roku 2002, gdy było ich 951.

Tab. 32 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym

10

Wiek

Przedprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

2002

951

2556

723

2005

801

2614

697

2008

670

2582

680

2011

602

2576

635

2014

545

2555

633

Dane w rozdziale „Gospodarka” pochodzą z:
• GUS – działalność gospodarcza - http://stat.gov.pl/
• Informacji pozyskanych w Urzędzie Gminy w Zębowicach
• Opracowań własnych na bazie ww. materiałów

Strona | 122

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice
Rys. 41 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym

Analiza relacji liczby osób z grupy nieprodukcyjnej przypadających na 100 osób
w wieku produkcyjnym (Rys. 41) wskazuje, że w systematycznie ubywa osób
niepracujących - porównanie lat 2002 i 2014 wykazuje spadek ich liczby o około 30%.
Sytuacja ta niestety ma swoje przyczyny w negatywnym zjawisku ubytku ludzi
najmłodszych przy stałym poziomie osób starszych. W ciągu kilku lat w momencie
zakończenia pracy przez osoby w wyżu demograficznego proporcje ulegną dalszemu
pogorszeniu.
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Rys. 42 Osoby w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na sto osób w wieku
produkcyjnym

W gminie w roku 2013 przypadało 46,6 osoby w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym. Dla porównania w powiecie wskaźnik ten
kształtował się na poziomie 54,6 osób. W gminie w roku 2014 zanotowano kolejny
spadek do 46,1 osób.
4.1.2. Pracodawcy
W maju 2015 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 189 podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. Zdecydowana większość to działalność
gospodarcza osób fizycznych, które mają około 80% udział w liczbie wszystkich
podmiotów (Tab 22, Rys 42).
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Tab. 33 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON i ich udział w ogólnej
liczbie podmiotów
Liczba podmiotów
Ogółem
Sektor publiczny
Spółki handlowe
Spółki cywilne
Spółdzielnie
Inne formy własności
Osoby fizyczne

189
13
8
2
2
13
150

Udział %
w ogólnej liczbie
100%
7%
4%
1%
1%
7%
80%

Uwaga: Zgodnie z zasadami stosowanym przez GUS zatrudnienie w rolnictwie nie jest
uwzględnione w danych wykazywanych w tym rozdziale.

Rys. 43 Struktura procentowa podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych
w REGON według rodzaju działalności gospodarczej w maju 2015 r.
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Porównując sytuację z roku 2002 i maja 2015, widać wyraźny przyrost liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem (o około 36%), w zdecydowanej
większości w grupie osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.
Zanotowano ubytek dwóch podmiotów w sektorze publicznym, co wynikało
z przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Zlikwidowano także jedną
spółdzielnię i jedną spółkę cywilną. W chwili obecnej zdecydowaną większość tworzą
podmioty prywatne, stanowiąc aż 93% ogólnej liczby firm.
Tab. 34 Porównanie stanu z roku 2002 ze stanem 31.05.2015 r.

Rodzaj działalności

Liczba
podmiotów
2002

Liczba
podmiotów
2015

Przyrost

Ogółem

139

189

+50

Sektor publiczny

15

13

-2

Spółki handlowe

5

8

+3

Spółki cywilne

3

2

-1

Spółdzielnie

3

2

-1

Inne formy własności

11

13

2

Osoby fizyczne

101

150

+49

Na terenie gminy jest niewiele podmiotów zatrudniających ponad dziesięć osób,
w sektorze publicznym jest ich 4, a w prywatnym tylko 2. Dużych zakładów z większą
ilością (50 i więcej) miejsc pracy nie ma wcale.
Tab. 35 Zatrudnienie w podmiotach gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON

Typ podmiotu

Ogółem

Liczba
zatrudnionych
0-9

Liczba
zatrudnionych
10-49

Wszystkie podmioty

189

183

6

Publiczne

13

9

4

Prywatne

176

174

2
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w tym osoby fizyczne

150

150

0

Według danych z GUS, w maju 2015 r, na terenie gminy najwięcej podmiotów
zajmowało się budownictwem – 32, rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (bez
uwzględnienia rolników indywidualnych) – 27, przetwórstwem przemysłowym – 27,
handlem i naprawami - 25 (Tab 25).
Tab. 36 Struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych wg klasyfikacji
PKD
Sekcja PKD

Liczba
31 maja 2015

Ogółem

189

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

27

Przetwórstwo przemysłowe

27

Woda, ścieki, odpady, rekultywacja

3

Budownictwo

32

Handel i naprawy

25

Transport, gospodarka magazynowa

9

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

7

Informacja i komunikacja

1

Działalność finansowa i ubezpieczenia

3

Obsługa nieruchomości

1

Działalność profesjonalna naukowa i techniczna

6

Usługi administracyjne

7

Administracja publiczna i obrona narodowa

7

Edukacja

9

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

5

Kultura, rozrywka, rekreacja

5

Pozostałe usługi

15

Uwaga: Powyższa klasyfikacja GUS nie obejmuje rolników z indywidualnych gospodarstw
rolnych.

Rysunek 43 pokazuje zmiany w strukturze podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na bazie porównania roku 2002 i 2015. Zaznaczyć należy, że
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część z informacji musiała być zmodyfikowane z powodu zmian w nazewnictwie
i grupowaniu podmiotów w PKD.
Porównując rok 2003 i 2015 największy, ponad dwukrotny wzrost liczebności
podmiotów gospodarczych zanotowano w budownictwie (z 15 do 32), duży wzrost
dotyczy przetwórstwa przemysłowego (z 20 do 27). Widać postęp w działalności
związanej potencjalnie z obsługą ruchu turystycznego, tzn. w zakwaterowaniu
i usługach gastronomicznych (należy zaznaczyć, że w tym obszarze zaszły istotne
zmiany w klasyfikacji PKD, poprzednio gastronomia łączona była z handlem).
W handlu nie ma widocznych zmian.
Rys. 44 Struktura podmiotów według klasyfikacji PKD w latach 2002 i 2015
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4.2.

Bezrobocie11

Gmina Zębowice charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia - w styczniu
2015 r. wyniósł on 5,0%, gdy w tym samym czasie: w powiecie oleskim był równy
8,6%, województwie opolskim - 11,9%, a w kraju - 11,5%. Na tle powiatu gmina także
wypada korzystnie, niższy poziom bezrobocia jest jedynie w Dobrzeniu 4,06% i Olesku
4,7%. Ta tendencja ma charakter wieloletni i utrzymuje się od co najmniej dekady.
Dane z lat 2006-2015 (Rys. 44) wskazują na spadek liczby bezrobotnych
o ponad 50%. Zmienia się także struktura bezrobotnych, dawniej dominowali
mężczyźni w ostatnim okresie zarobkowania, teraz zaś większość stanowią kobiety, np.
w styczniu 2015 roku było ich około 62%. Od dwóch lat notowany jest ubytek
bezrobotnych, w 2014 roku ubyło ich siedmiu, a w 2015 r. – 11, co stanowi około 7,5%
ogólnej liczby ze stycznia 2014 r.
W skali roku liczba bezrobotnych ulega zmianie - najniższy poziom notowany
jest w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec) a najwyższy w zimowych (styczeń, luty).
Opisane dane, dotyczące stycznia w kolejnych latach, są więc informacją o momencie,
gdy bezrobocie w gminie osiąga szczytowe w skali roku wartości.
Rys. 45 Bezrobocie w kolejnych latach – liczba bezrobotnych i ich przyrost

11

Dane z:
• PUP w Oleśnie - www.pupolesno.pl, opol@praca.gov.pl
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Analizując strukturę grupy bezrobotnych w styczniu 2015 roku (Rys. 45),
można stwierdzić, iż ponad 52% (67 osób) to trwale bezrobotni. Bardzo nieliczna
grupa bezrobotnych ma prawa do zasiłku, jest to około 13% (17 osób). Po oddzieleniu
trwale bezrobotnych, wśród pozostałych bezrobotnych, zdecydowanie dominują osoby
najmłodsze – w wieku do 25 lat, stanowiąc 57% (35 osób), zaś w wieku do 30 lat jest
ich aż 83%. Bezrobocie najbardziej dotyka więc osób rozpoczynających pracę.
Przekłada się to także na bezrobotnych z dziećmi do 6 lat, którzy stanowią ponad 20%
bezrobotnych ogółem, ale po wyłączeniu z analizy trwale bezrobotnych, ich udział
wzrasta do 43%. Zaskakująco niskie jest zainteresowanie podjęciem pracy za
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy - jako poszukujący pracy zarejestrowany
był jeden mężczyzna. Liczna jest grupa osób bez kwalifikacji zawodowych i stanowi
ponad 23% (30) bezrobotnych.
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Rys. 46 Struktura bezrobotnych w styczniu 2015 r.
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4.3.

Rolnictwo i leśnictwo

Analizując strukturę użytkowania gruntów można stwierdzić, że zdecydowaną
ich większość stanowią lasy (Rys. 46) należące do Lasów Państwowych i w niewielkim
procencie do osób prywatnych. Część najsłabszych bonitacyjnie gruntów jest aktualnie
zalesiana.
Rys. 47 Struktura użytkowania gruntów

Rolnictwo i leśnictwo to tradycyjnie kluczowe działy gospodarki w Gminie
Zębowice i są one istotnym źródłem utrzymania dla jej mieszkańców. Składają się na to
pozyskiwane z tej działalności środki finansowe oraz inne zasoby, np. żywność
z przydomowych upraw oraz opał.
W strukturze własnościowej przeważają małe gospodarstwa rodzinne, które
w aktualnej sytuacji nie gwarantują utrzymania na oczekiwanym poziomie.
Historycznie szacuje się, że było około sześciuset gospodarstw indywidualnych,
aktualnie płatnikami KRUS jest około 320 osób, a rzeczywistymi użytkownikami
gruntów około 280 osób. Szczegółowe informacje na ten temat są mało dostępne, gdyż
dysponowanie gruntem ma różne formy i często wynika jedynie z umów pomiędzy
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właścicielem a ich użytkownikiem. W większości drobnych gospodarstw dochód
z rolnictwa jest uzupełniany przychodami z innych źródeł.
Widoczna jest wyraźna tendencja do odwrotu od traktowania rolniczych
gospodarstw rodzinnych, jako źródła najistotniejszych dochodów mieszkańców. Jest to
bardzo istotne zjawisko, gdyż wiele osób zmuszonych jest do poszukiwania
alternatywnych źródeł zarobkowania. Nowymi kierunkami jest prowadzenie
działalności gospodarczej, praca najemna i bardzo duża emigracja zagraniczna.
Rozwijają się gospodarstwa specjalizujące się w określonych uprawach lub
hodowlach, które systematycznie powiększają swoje powierzchnie. Na terenie gminy
są także uprawy szklarniowe i pod folią. W ostatnim okresie powstały gospodarstwa
zajmujące się agroturystyką. Z myślą o turystach hodowane są konie wierzchowe oraz
ryby.
Wielu mieszkańców pozyskuje dodatkowe środki pracując w leśnictwie, często
w formie samozatrudnienia i świadcząc usługi na rzecz Lasów Państwowych.

4.4.

Produkcja

Przetwórstwo przemysłowe jest słabo rozwinięte i jest konsekwencją
naturalnego przetwarzania surowców pochodzących z terenu. Największym zakładem
tego typu jest Piekarnictwo i Ciastkarstwo Gerarda Kotarskiego, które zatrudniało
w czerwcu 2015 roku 37 pracowników, w tym 36 mieszkańców gminy.
Tab. 37 Przetwórstwo przemysłowe - produkcja
Nazwa
zakładu
Piekarstwo –
Ciastkarstwo
Gerard
Kotarski
Stolarstwo
Józef Kurowski

Lokalizacja

Opis klasy działalności
według EKD

Miejsca
pracy

Zatrudnienie
z terenu
gminy

Kadłub
Wolny

Produkcja chleba oraz świeżych
wyrobów piekarniczych;
produkcja ciast i ciastek

37

36

Produkcja drewnianych
elementów konstrukcyjnych
i wyrobów stolarki budowlanej

5

5

Radawie

4.5. Usługi
Usługi nie są znacznie rozwinięte na terenie gminy. Ten rodzaj działalności
ukierunkowany jest przede wszystkim na zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności,
stąd duże jego zróżnicowanie. Pracownicy są rekrutowanie w zdecydowanej
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większości spośród mieszkańców gminy. Największy zakład Tartak Drzewny Jerzy Ebiś
w czerwcu 2015 roku zatrudniał 15 osób, w tym 13 mieszkańców gminy.
Tab. 38 Usługi
Nazwa
zakładu
Tartak Drzewny
Jerzy Ebiś
Bank Spółdzielczy
Zawadzkie
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Wodociągów
Norbert Wencel
„Firma Wencel”
„Firma Jendrzej”
Rafał Jendrzej
Ciesielstwo –
Dekarstwo Regipsy
Kossok Hubert
Tłumacz Przysięgły
Języka Niemieckiego
Katarzyna
Kaźmierczuk

Lokalizacja

Opis klasy działalności
według EKD

Miejsca
pracy

Zatrudnienie
z terenu
gminy

Kadłub
Wolny

Cięcie i heblowanie
drewna;
impregnacja drewna

15

13

Usługi finansowe

5

4

Zębowice

Pobór, uzdatnianie
i rozprowadzanie wody

6

4

Radawie

Usługi ogólnobudowlane

4

4

Radawie

Usługi ogólnobudowlane

2

2

Radawie

Usługi ogólnobudowlane

5

4

Radawie

Działalność profesjonalna
naukowa i techniczna

1

1

Zębowice

Na terenie gminy działają także jednoosobowe podmioty gospodarcze
świadczące usługi budowlane oraz usługi leśne.

4.6. Handel i naprawy
Handel dostosowany jest do rynku lokalnego, dlatego też jest to kilka
niewielkich placówek rozlokowanych w różnych miejscowościach. Największym
zakładem pracy tego typu jest Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna zatrudniająca
w maju 2015 roku 24 pracowników, w tym 19 mieszkańców gminy.
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Tab. 39 Handel
Nazwa
zakładu

Spółdzielnia
Handlowo
–Produkcyjna
Sklep
wielobranżowy
Sklep
wielobranżowy
Sklep
przemysłowy

Opis klasy działalności
według EKD

Miejsca
pracy

Zatrudnienie
z terenu
gminy

Zębowice, Radawie,
Kadłub Wolny,
Knieja, Łąka
Zębowice (sklep
przemysłowy)

Sprzedaż detaliczna w
niewyspecjalizowanych
sklepach
z przewagą żywności,
napojów i wyrobów
tytoniowych

24

19

Radawie

dwa sklepy

4

4

Zębowice

dwa sklepy

4

1

2

1

Lokalizacja

Zębowice,
Kadłub Wolny

W Zębowicach znajduje się prywatna apteka Pani Barbary Musiorskiej-Piątek
i stacja paliw. Kilka podmiotów gospodarczych na terenie gminy (działalność
jednoosobowa) świadczy usługi w zakresie naprawy i konserwacji maszyn,
komputerów i urządzeń peryferyjnych, naprawy pojazdów samochodowych.

4.7. Zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i turystyka
W ostatnim okresie uwidocznił się niewielki postęp w zakresie bazy mogącej
służyć rekreacji i turystyce. Jej rozwój zdecydowanie ograniczony jest popytem na
usługi tego typu. Pozyskiwanie potencjalnych klientów leży w gestii osób
prowadzących działalność. Nie ma sformalizowanej współpracy pomiędzy tymi
podmiotami, chociaż nieformalnie wzajemnie się wspomagają, co wynika np. z faktu, że
świadczone usługi są kompatybilne, a współpraca poszerza i uatrakcyjnią ofertę. Nie
ma także jednostek skoncentrowanych na organizacji ruchu turystycznego,
np. w zakresie wytyczania szlaków (jest jedynie projekt w zakresie szlaków
rowerowych) lub kreowania ciągle modyfikowanej oferty kierowanej do potencjalnych
turystów. W gminie nie ma punktu informacji turystycznej. Gospodarstwa
agroturystyczne wypożyczają sprzęt jedynie dla swoich gości.
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Tab. 40 Zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i turystyka
Nazwa
zakładu
Gospodarstwo
Agroturystyczne
Rodziny Kubiciel
Tawerna Pod
Kotwicą

Lokalizacja

Opis klasy działalności
według EKD

Miejsca
pracy

Zatrudnienie
z terenu
gminy

Kadłub Wolny

Zakwaterowanie i
gastronomia.

2

2

1

1

4

4

Gospodarstwo
Agroturystyczne
Teresa Warzecha

Radawie

Lodziarnia
„Kotarski”

Zębowice

Zakwaterowanie (istnieje
możliwość wykupienia
pełnego wyżywienia u
gospodarzy)

Inne placówki
Bar
Pizzeria
Bar
Karczma
„Stacja
Zębowice”
Aleksandra
Wierszak

Radawie
Zębowice
Kadłub Wolny
Zębowice
Zębowice

Konna jazda rekreacyjna,
hipoterapia

Niektórzy właściciele obiektów udostępniają dla swoich gości rowery. Istnieje również
możliwość łowienia ryb.

Strona | 137

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice

5. Infrastruktura12
5.1.

Transport i drogi

5.1.1. Drogi
Gmina Zębowice położona jest w pobliżu głównych tras komunikacji drogowej,
choć na jej terenie nie ma żadnej drogi krajowej. Biorąc jako punkt odniesienia
Zębowice, w odległości około:
• 10 km przebiega trasa krajowa nr 46: Kłodzko, Opole, Częstochowa;
• 20 km przebiega trasa krajowa nr 45: Chałupki, Opole, Złoczew;
• 20 km przebiega trasa krajowa nr 11: Kołobrzeg, Poznań, Katowice.
Na południe od gminy w odległości około 40 km przebiega autostrada A4 (E40), jedna
z dwóch z głównych tras równoleżnikowych Polski, łącząca Niemcy z Ukrainą.
Tab. 41 Drogi powiatowe na terenie gminy

12

Numer drogi

Przebieg

Długość
[w km]

1941 O

Zębowice – droga nr 901

6,666

1705 O

Zawada – Dobrodzień

10,273

1733 O

Łąka – Radawie

2,048

1734 O

Łąka – Nowa Wieś

1,600

1735 O

Nowa Wieś – droga nr 1941 O

1,709

1736 O

Kadłub Wolny – Osiecko

2,741

1737 O

Zębowice – droga nr 1705 O

4,361

1738 O

Grodziec – Zębowice

6,317

1758 O

Zębowice – Chobie

5,250

Dane:
• bieżące pochodzą z informacji pozyskanych z Urzędu Gminy;
• historyczne ze strategii z roku 2004;
• opracowania własne
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Na terenie gminy znajduje się jedna droga wojewódzka, nr 901 (2,79 km):
Olesno – Dobrodzień – Gliwice, która umożliwia alternatywne połączenie do Gliwic
z rejonu Olesna i Kluczborka, z pominięciem obciążonych dużym ruchem innych dróg
krajowych. Jest ona w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy
w Olesnie.
Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez gminę Zębowice
wynosi 40,965 km i znajdują się one pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych
w Olesnie. Stanowią obecnie spory problem, gdyż ich stan techniczny jest
zdecydowanie gorszy od dróg gminnych, wymagają one niezwłocznej modernizacji lub
naprawy. W ostatnich latach w wyniku systematycznych nakładów inwestycyjnych
zdecydowanie poprawił się stan dróg gminnych, niemal wszystkie są utwardzone
i pokryte asfaltem.
Sieć dróg w pełni zabezpiecza potrzeby transportu lokalnego i zewnętrznego
oraz w optymalny sposób odpowiada obecnej sytuacji i posiadanym przez gminę
środkom na ich finansowanie. Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne
i naprawy przepustów wodnych pod drogami.
Tab. 42 Drogi gminne
Numer drogi

Relacja

Długość [w km]

102801

Knieja – Borowiany – Zębowice

4,330

102802

Zębowice – granica gminy

1,967

102803

Zębowice – Osiny

0,500

102804

Wypychów – Poczołków

1,708

102805

Zębowice – Osiedle II

1,133

102806

Zębowice – Siedliska

2,200

102807

Nowa Wieś – Malinów

1,000

102808

Radawie – Kopalina

0,520

102809

Radawie – Radawka – granica
gminy

6,106

102810

Radawie – Łąka

1,500

102811

Prusków – Siedliska – Kadłub
Wolny

2,283

102812

Siedliska – Susznia

1,260

102813

Prusków – Susznia – Łąki – Piłat

1,460

102814

Kadłub Wolny – Olszyny

4,331

102815

Kadłub Wolny – Poczołków

1,000
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102816

Zębowice – Prusków

2,837

102817

Prusków – droga nr 102809

4,440

5.1.2. Transport samochodowy:
Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, która gwarantuje
dotarcie do wszystkich miejscowości. Problemem jest czas dojazdu do dużych
ośrodków miejskich, co wynika ze sporej odległości i rozkładów jazdy ułożonych pod
kątem godzin największego zainteresowania pasażerów.

5.2.

Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa
Gmina jest obecnie zaopatrywana w wodę poprzez sieć wodociągową
obejmującą wszystkie miejscowości. Od 2012 roku istnieje możliwość 100%
przyłączenia się do biegnących obok nieruchomości magistral; ale nie wszyscy
mieszkańcy skorzystali z tej możliwości. Część z nich nadal jest przyłączona do
prywatnych ujęć wody.
Planowana jest modernizacja stacji wodociągowej Knieja polegająca na
wymianie pomp i budowie zbiornika wyrównawczego o pojemności 200m3 – obecny
stan realizacji: faza projektowa.
Sieć kanalizacyjna
Gmina ma opracowany projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej dla Gminy
Zębowice z 2005 roku, jest on już częściowo zdezaktualizowany. Obecna koncepcja
rozwiązania gospodarki ściekowej opiera się na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków w zabudowie rozproszonej i kanalizacji sieciowej w zabudowie zwartej
miejscowości Zębowice, Kadłub Wolny, Radawie. Dla Radawia opracowana jest już
aktualna koncepcja z 2015 r.
Na terenie gminy w maju 2015 roku pracują 373 zabudowane oczyszczalnie
przydomowe. W 2015 roku uzyskano poziom 47% skanalizowania w stosunku do
liczby mieszkańców i 43% w stosunku do ilości posesji zamieszkałych. Nadal więc
większość mieszkańców organizuje odbiór ścieków we własnym zakresie.
W ostatnich latach bardzo widoczny jest stały postęp w porządkowaniu tej
sfery, władze gminy wykazały się dużym zaangażowaniem i pozyskały środki
zewnętrzne w postaci dotacji z UE. W budżecie na rok 2015 największa pozycja
w wydatkach dotyczy inwestycji związanej z odprowadzaniem ścieków i jest to kwota
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4 852 tys. zł, co stanowi ponad 35% całego budżetu i prawie 94% nakładów na
inwestycje.

5.3.

Sieć gazowa

Na terenie gminy Zębowice nie ma rozdzielczej sieci gazowej, a mieszkańcy
zaopatrywani są w gaz bezprzewodowy. Wymiana butli gazowych dokonywana jest
w punktach wymiany zlokalizowanych na terenie gminy. Zasilanie zbiorników
stanowiących źródło gazu w domach jednorodzinnych jest realizowane w ramach
indywidualnych umów każdego właściciela domu.
Ograniczeniem, stawiającym pod znakiem zapytania opłacalność budowy
gazowej sieci dystrybucyjnej, jest duże rozproszenie zabudowy zagrodowej.
Porównanie kosztów budowy z potencjalnymi przychodami z dostawy gazy nie
gwarantuje zwrotu inwestycji – szczególnie w sytuacji odwrotu rynku od gazu
w kierunku źródeł odnawialnych.
W związku z tym nowemu inwestorowi nie można zagwarantować dostaw gazu
sieciowego.

5.4.

Sieć elektroenergetyczna

Cała gmina jest zelektryfikowana. Zaopatrzenie w prąd odbywa się przede
wszystkim poprzez napowietrzną sieć rozsyłową, której właścicielem są Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. Na terenie gminy, tak jak w całej Polsce, rynek energii
elektrycznej jest zorganizowany jako konkurencyjny, z możliwością wyboru dostawcy.
Praktycznie jednak nikt nie korzysta z tej możliwości i utrzymuje się układ powiązań
pozostały po Zakładach Energetycznych. Gmina od czterech lat uczestniczy w grupie
sprzedażowej i dokonuje zakupu od tańszego dostawcy dla budynków gminnych
i jednostek organizacyjnych.
Sieć napięć średnich służy jedynie zasilaniu sieci lokalnej. Przez teren gminy nie
przechodzą sieci magistralne o wyższych napięciach. Części sieci rozsyłowej niskiego
napięcia wymagać będzie niedługo wymiany ze względu na zły stan techniczny np.
popękane słupy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest stabilne i w systemie nie
dokonywano od wielu lat żadnych istotnych zmian.
Na terenie gminy nie produkuje się energii elektrycznej. Analizując tę sprawę
warto zauważyć, że dawniej istniały małe elektrownie wodne, np. zasilająca młyn i być
może warto w ramach działań proekologicznych i poszukiwania odnawialnych źródeł
energii powrócić do rozwiązań tego typu.
Pojawienie się nowego, dużego odbiorcy energii elektrycznej mogłoby
spowodować problemy zarówno w obszarze zbilansowania zapotrzebowania na
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energię, jak i w odniesieniu do potrzeby przeprowadzenia budowy nowej sieci,
szczególnie w sytuacji koniecznych uzgodnień z wieloma właścicielami gruntów na
trasie nowej inwestycji.

5.5.

Ciepłownictwo – ogrzewanie

Na obszarze gminy Zębowice nie ma sieciowych systemów centralnego
ogrzewania. Lokalne kotłownie posiadają jedynie większe zakłady produkcyjne
i usługowe, mieszkaniowe budynki wielorodzinne oraz gospodarstwa rolne. Następuje
stopniowe ograniczenie korzystania z węgla kamiennego i jego pochodnych na rzecz
oleju opałowego lub gazu.
Potrzeby grzewcze zdecydowanej większości mieszkańców gminy pokrywane
są ze źródeł obsługujących budynki lub obiekty na jednej nieruchomości.
W zdecydowanej większości są to piece opalane węglem kamiennym i jego
pochodnymi, olejem opałowym lub gazem propan-butan, coraz częstsze są także
kominki wykorzystujące drewno.
W najbliższym okresie nie przewiduje się realizacji centralnych urządzeń
ciepłowniczych, umożliwiających dostawę ciepła dla odbiorców indywidualnych.
Wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia
inicjatyw związanych ze zmniejszeniem szkodliwej emisji i szerszego wykorzystania
paliw uznawanych za ekologiczne.

5.6.

Telekomunikacja i łączność

Gmina Zębowice wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne
oparte na sieci stacjonarnej i komórkowej. Można uzyskać połączenie praktycznie
z każdym dostępnym miejscem na świecie. W gminie oferowany jest pełen zakres
usług telekomunikacyjnych, a rzeczywisty pakiet usług wynika z indywidualnej umowy
każdego mieszkańca z ich dostawcą.
Można dokonywać połączeń głosowych oraz transmisji danych. Dostępny jest
internet, z zastrzeżeniem, że jego wersja szerokopasmowa jest ograniczona.
Rynek usługi telekomunikacyjnych jest zróżnicowany i konkurencja wymusza
obniżanie cen za świadczone usługi.
Na terenie gminy nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu z sygnałów
telewizyjnych lub radiowych. Powszechna jest obecnie odpłatna telewizja satelitarna.
Szczegółowe informacje na temat abonentów są niedostępne z powodu ochrony
danych osobowych i ochrony informacji z poszczególnych firm, które traktują je jako
dane wrażliwe i istotne w sytuacji walki konkurencyjnej. Można jednak założyć,
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że każdy chętny,
telekomunikacyjnych,

zawierając stosowną umowę
może
obecnie
skorzystać

z
z

operatorem usług
wybranej
usługi.
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5.7.

Cmentarze

Na terenie Gminy Zębowice znajdują się dwa cmentarze parafialne,
w Zębowicach i Radawiu, ich łączna powierzchnia to ponad 1,5 ha. W nowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziano teren na powiększenie
cmentarza.

5.8.

Obrona cywilna

Na terenie gminy obiektami mającymi związek z obroną cywilną mają ujęcia
wody:
• studnia głębinowa w Kniei;
• studnie głębinowe w Radawiu;
• studnie w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Gminne jednostki OSP wchodzą w skład sytemu zarządzania kryzysowego.
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6. Polityka lokalna
6.1.

Partycypacja społeczna

Poza radnymi i innymi osobami pełniącymi funkcje publiczne, na terenie gminy
działa stosunkowo niewielka grupa osób zaangażowanych w działalność społeczną.
W zdecydowanej większości są to reprezentanci środowisk lokalnych, którzy
spontanicznie zbierają się wokół realizacji lokalnego zadania, np. imprezy
okolicznościowej. Od wielu lat w takich przedsięwzięciach, przede wszystkim
w charakterze zabezpieczenia ochrony imprez, aktywnie uczestniczy Ochotnicza Straż
Pożarna.
W ostatnich latach powstały Stowarzyszenia Rozwoju Wsi (SRW)
w Zębowicach, Radawiu i Kadłubie Wolnym. Uczestniczyły one przy tworzeniu planów
odnowy dla tych miejscowości, a obecnie czuwają nad realizacja przyjętych zadań.
Mieszkańcy uczestniczą także w przedsięwzięciach o charakterze
ponadgminnym, np. Lokalna Grupa Działania „Kraina dinozaurów”. W maju br.
kilkunastu pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z ZGKiW oraz
GOPS uczestniczyło w dorocznej akcji ,,Sprzątanie Świata”. Podczas kilkugodzinnej
akcji zebrali w przydrożnych rowach i na placach ponad tonę śmieci, głownie butelki
po alkoholu i napojach oraz opakowania po fast foodach.
Istnieją przykłady współpracy niesformalizowanej, np. wśród podmiotów
zajmujących się obsługą turystów, ale zajmują się one praktycznie rozwiązywaniem
własnych, bieżących spraw na styku działalności gospodarczych oraz urozmaiceniem
oferty handlowej.
Jak na potencjalne możliwości społeczeństwa, współuczestnictwo mieszkańców
w planowaniu i realizacji zadań publicznych jest skromne.

6.2.

Komunikacja społeczna

Urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w ramach obowiązków służbowych
wspierają mieszkańców i udzielają informacji na temat działalności gminy.
Organizowane są także wyjazdowe spotkania w celu zebrania lokalnych opinii lub
poinformowania mieszkańców o planowanych i realizowanych zadaniach. W dniu
19 maja br. w odremontowanej sali Remizy Strażackiej OSP w Radawiu odbyła się
IV w siódmej kadencji, a pierwsza wyjazdowa, sesja Rady Gminy Zębowice.
Gmina
posiada
własną
stronę
internetową
pod
adresem:
http://www.zebowice.pl/, na której czynne są następujące zakładki:
• Zadaj pytanie Wójtowi;
• Odpowiedzi na pytanie od Wójta;
• Kalendarz wydarzeń;
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• Informator Gminny;
• System informacji przestrzennej.
W „Informatorze Gminnym” wydawanym w formacie PDF jako miesięcznik, znajdują
się między innymi.:
• Informacje okolicznościowe;
• Sprawozdania z imprez;
• Zdjęcia;
• Informacje o pracy organów gminy;
• Obwieszczenia;
• Ogłoszenia.
Na stronie internetowej gminy działa także standardowa strona BIP pod
adresem: http://bip.zebowice.pl/7/strona-glowna-bip.html, na której zładują się
między innymi informacje na temat:
• organizacji gminy;
• władz;
• jednostek organizacyjnych;
• aktów prawnych;
• oświadczeń majątkowych;
• zamówień publicznych;
• ogłoszeń.
Wymagane prawem informacje są publicznie dostępne.

6.3.

Promocja

Władze gminy organizują imprezy okolicznościowe związane z promowaniem
szanowanych przez społeczność lokalną wartości, np.:
• 31 marca br. wręczono dzieciom nagrody za zbiórkę makulatury w 2014 r.,
• 21 kwietnia br., w trakcie uroczystości z okazji dwudziestopięciolecia
samorządu, zaprezentowano jego osiągnięcia i podziękowano osobom
szczególnie zasłużonym,
• 2 kwietnia br., w „Dniu Strażaka”, wyróżniono najbardziej zasłużonych dla OSP;
• 31 maja zorganizowano „Piknik z okazji dnia dziecka”, wyróżniono osoby
zasłużone w pracy na rzecz dzieci.
Gmina uczestniczy w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym i uzyskuje
wyróżnienia, np. w konkursie wokalnym „Wygraj szansę” w maju br. wyróżniono
uczennicę z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach.
Walory promocji zagranicznej ma współpraca z gminą niemiecką Birkenfeld,
trwająca już wiele lat i przejawiająca się współdziałaniem w wielu obszarach.
W sierpniu br. przedstawiciele Birkenfelgd złożyli wizytę w Zębowicach.
Zdecydowanie poprawić można spójną i zintegrowaną z różnymi lokalnymi
środowiskami promocję uzgodnionych wartości (np. dotyczącą kultury, historii,
środowiska) w celu wzmocnienia rozpoznawalności i budowy wizerunku gminy na
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zewnątrz.
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7. Finanse13
7.1.

Budżet

W Tab. 30 i na Rys. 47 przedstawiono budżety w kolejnych latach 2010-2015
i dla celów porównawczych włączono dane z 2003 roku – kwoty zaokrąglono do tys. zł.
Uwidacznia się duży wzrost wielkości budżetu, w roku 2003 była to kwota około 6 mln
zł, a w 2015 prawie 13 mln zł. Warto zaznaczyć, iż istotnym składnikiem podnoszącym
wielkość budżetu gminy w wielu ostatnich latach są dodatkowe środki pozyskiwane
przez gminę z zewnątrz na prowadzenie inwestycji. Środki te zaliczane do wydatków
majątkowych nie są związane z bieżącą działalnością gminy, mają charakter
incydentalny i dotyczą realizację konkretnych zadań inwestycyjnych.
Porównanie wydatków bieżących z roku 2015 (8 595 tys. zł) z dochodami
z roku 2003 (6 033 tys zł) pokazuje przybliżony, realny poziom wzrostu budżetu
gminy w tych latach i jest to wielkość około 42%.
Tab. 43 Budżet w latach 2010-2014 i ich porównanie z rokiem 2003

13

Rok

Budżet
[tys. zł]

2003

6033

2010

13986

2011

14165

2012

10440

2013

10870

2014

12374

2015

12892

Dane pochodzą :
• informacji uzyskanych Urzędu Gminy w Zębowicach
• strategii z roku 2004
• opracowań własnych
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Rys. 48 Budżety w roku 2003 i latach 2010-2014

Tab. 44 Udział wydatków bieżących i majątkowych w budżecie roku 2015
Budżet 2015

Kwota
[tys. zł]

Udział
[%]

Cały budżet

13 752

100

Wydatki bieżące

8 595

62,5

Wydatki majątkowe
(inwestycje)

5 157

37,5

W roku 2015 kontynuowane jest zadanie w dziale „Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska” – dotyczące oczyszczalni przydomowych - na kwotę 4 852 tys.
zł. (wartość kosztorysowa po przetargu mniejsza), a łączna suma wszystkich inwestycji
to 5 157 tys. zł, co odpowiada 37,5% całego budżetu.
Warto podkreślić, że wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy to
8 595 tys. zł. i taki jest poziom wyjściowy do szacowania wielkości budżetu w latach
przyszłych.
Zmiany i sytuację w strukturze całego budżetu lepiej ukazuje porównanie
kluczowych pozycji dochodów i wydatków bieżących z lat 2003 i 2015, ukazane na Rys.
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48 i Rys 49. Uwidacznia się spadek procentowego udziału dofinansowania centralnego
i relatywny wzrost dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - na
wykresie nazwanych dochodami od osób fizycznych i innych dlatego, że to osoby
fizyczne stanowią dominującą ich część, zaś dochody od osób prawnych są znikome.
Nadal w systemie obecnego finansowania gminy dominuje redystrybucja pieniędzy
poprzez budżet centralny, a dochody własne to w 2015 roku około 19%.
Rys. 49 Główne źródła wpływów do budżetu gminy w latach 2003 i 2015

Rys. 50 Udział najistotniejszych wydatków w budżecie gminy – porównanie lat 2003
i 2015 (bez wydatków na inwestycje)
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W sferze wydatków dla ich porównywalności ujęto jedynie dane dotyczące
bieżących wydatków z lat 2013 i 2015. Pominięto wydatki inwestycyjne, które mają
duży wpływ na wielkość całego budżetu, ale w swej istocie mają charakter
incydentalny, zarówno w odniesieniu do źródła finansowania, jaki i ponoszonych
nakładów. W wydatkach bieżących widać wyraźny wzrost udziału oświaty
i wychowania, wiąże się to ze wzrostem standardu świadczonych usług, przy stale
zmniejszającej się liczbie uczniów, co ma przełożenie na spadek subwencji oświatowej.
W ostatnich latach budżet gminy ulega dużym zmianom, a w latach
2007-2010 zanotowano deficyt, wszystko to ma związek z finansowaniem dużych
inwestycji oraz koniecznością pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z UE.
Rys. 51 Wykonanie budżetu gminy w latach 2007 -2014

Uwaga: Dla poprawienia przejrzystości wykresu dane są zaokrągleniami do pełnych tysięcy zł.
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7.2.

Analiza budżetu

7.2.1. Dochody budżetowe
Poniżej zamieszczona jest Tab. 32 zawierająca wykaz wszystkich dochodów
budżetu gminy w roku 2015, w ujęciu szczegółowym - działów określonych dla
budżetu. Dochody związane z bieżącą działalnością gminy to 10 172 316 zł, a po
uwzględnieniu kwoty 2 719 472 zł dochodów majątkowych cały budżet zamyka się
w kwocie 12 891 788 zł.
Tab. 45 Dochody budżetowe gminy w 2015 r.
Symbol

Dział

Planowana kwota w zł

020

Leśnictwo

3 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

133 000

750

Administracja publiczna

43 041

751 i 752

Dotacja celowa na zadania

1 162

756,

Dochody od osób prawnych, fizycznych
i innych, związane z nimi wydatki

2 400 945

758

Subwencja oświatowa

2 830 559

758

Subwencja ogólna

2 948 915

758

Pozostałe subwencje

173 356

851

Ochrona zdrowia

41 800

852

Pomoc społeczna

1 053 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

285 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

43 538

Dotacje inwestycyjne
900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - dotacja UE

2 618 563

926

Kultura fizyczna - dotacja UE

100 909

Ogółem

12 891 788
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Wykres na Rys. 51 obrazuje udział poszczególnych pozycji dochodów
budżetowych w roku 2015. Dla zapewnienia lepszej czytelności połączono drobne
kwoty w pozycje zbiorcze, np. „Pozostałe dochody”, a udział procentowy zaokrąglono
do pełnych procentów.
Największe pozycje to: subwencja ogólna – 23%, subwencja oświatowa – 22%
i dotacja na inwestycje 21%. Dochody własne stanowią 19%, i jest to udział skromny,
szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że to jedyny istotny element budżetu, na
którego wielkość gmina ma bezpośredni wpływ, gdyż tworzone i redystrybuowane są
na jej terenie. Celowe dotacje i subwencje to około 50% budżetu. Władze gminy
sprawnie pozyskują zewnętrzne pieniądze na inwestycje i w 2015 roku ponad 21%
przychodów to środki z programów UE.
Rys. 52 Dochody budżetowe gminy w 2015 r.
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Wykres zamieszczony poniżej (Rys. 52) pokazuje strukturę dochodów własnych
gminy w planowanym budżecie na rok 2015 – wielkości podano w zaokrągleniach do
tys. zł i drobne wpływy ujęto w zbiorczej pozycji „Pozostałe dochody”.
Dominującą pozycję mają dochody od osób fizycznych, stanowią one około 49%
i realizowane są przede wszystkim jako udział w dochodach skarbu państwa. Liczące
się pozycje to także: podatki od nieruchomości około 34%, podatek rolny 9,5%
i podatek leśny 5,2% całkowitej wielkości tych dochodów.
Rys. 53 Struktura budżetowych dochodów własnych gminy

Strona | 154

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice

Strona | 155

Strategia Rozwoju Gminy Zębowice

7.2.2. Wydatki budżetowe
W roku 2015 dominującą pozycją budżetu gminy jest „Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska” z kwotą 5 380 tys. zł., ale zdecydowana jej większość 4 852 tys. zł, dotyczy finansowania inwestycji polegającej na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Tab. 46 Wydatki budżetowe gminy w 2015 r.
Symbol

Dział

Planowana kwota
[w zł]

010

Rolnictwo i łowiectwo

6 000

600

Transport i łączność

210 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

188 000

710

Działalność usługowa

69 000

750

Administracja publiczna

1 581 301

751 i 752

Urzędy centralne i obrona narodowa

1 162

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
(300 000 zł wydatek majątkowy)

409 000

757

Obsługa długu publicznego

217 000

758

Różne rozliczenia

100 000

801

Oświata i wychowanie
(5000 zł. wydatek majątkowy)

3 649 537

851

Ochrona zdrowia

41 800

852

Pomoc społeczna

1 506 788

854

Edukacja i opieka wychowawcza

89 200

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
(4 852 000 zł. wydatek majątkowy)

5 380 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

259 000

926

Kultura fizyczna

44 000
Ogółem

13 751 788

w tym wydatki bieżące

8 594 788

w tym wydatki majątkowe

5 157 000
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Analiza wydatków bieżących ukazana na Rys. 57 wskazuje, że najwięcej
środków pochłonie finansowanie oświaty i wychowania i jest to kwota 3 644 537 zł, co
stanowi około 42% tych wydatków. Kolejne dwie pozycje to administracja publiczna
1 581 301 zł – około 18% i pomoc społeczna 1 506 788 zł – około 18%, pozostałe
pozycje są zdecydowanie mniejsze.
Rys. 54 Struktura wydatków bieżących gminy w budżecie roku 2015

Uwaga: w danych pominięto wydatki majątkowe, co czyni je porównywalnymi z innymi latami.
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Budżetowe wydatki majątkowe obrazuje Tab 34 zamieszczona poniżej.
Zdecydowanie dominuje jedna inwestycja z kwotą 4 852 tys. zł, a dotyczy budowy
oczyszczalni ścieków. Jest to kontynuacja realizacji wieloletniego zadania.
Tab. 47 Wydatki majątkowe gminy w roku 2015
Wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie

Kwota [zł]
300 000
5 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 852 000

Ogółem

5 157 000

7.3

Prognozy budżetowe

Gmina Zębowice posiada opracowaną wieloletnią prognozę finansową na lata
2015-2020, spełniając tym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych, według
którego prognozę kwoty długu sporządza się do końca tego roku, w którym nastąpi
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej kwoty mają charakter szacunkowy
i będą w poszczególnych latach uzależnione wykonaniem dochodów. Przy
opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej szczególną uwagę zwrócono na
zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym spełnienie wszystkich
wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych. W prognozie wskazano,
że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, tj. spełniono wymóg zrównoważenia
budżetu wynikający z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.
W związku z malejącą liczbą uczniów uwzględniono spadek dochodów
bieżących z tytułu subwencji oświatowej. Na podstawie analizy wykonania wpływów
z podatków i opłat za lata ubiegłe założono realny wzrost wpływów tych dochodów
w latach objętych prognozą. Ze względu na kumulację spłat rat oraz odsetek kredytów
i pożyczek, w latach 2015-2016 przewidziano tylko nieznaczny wzrost wydatków
bieżących.
Realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych będzie uzależniona od możliwości
pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych, głównie
środków europejskich, ale też dotacji z budżetu Województwa Opolskiego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
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W przypadku aplikowania o środki europejskie, wkład własny będzie uzupełniany
środkami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu, jak i kredytami komercyjnymi.
Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2015-2020 zgodnie z okresem,
na który przypadają spłaty już zaciągniętych kredytów. Wydatki na obsługę długu
(odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek ujęto zgodnie
z harmonogramami spłat kredytów już pobranych oraz planowanych do zaciągnięcia.
Kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2016-2020 zostaną przeznaczone na spłatę rat
kapitałowych kredytów i pożyczek.
Tab. 48 Prognoza budżetu na lata 2015-2020
L.p.

Wyszczególnienie

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1

Dochody ogółem

13 200

10 023

10 100

10 130

10 136

10 136

1.1

Dochody bieżące, w tym:

10 504

10 023

10 100

10 130

10 136

10 136

1.1.1

podatki i opłaty

1 650

1 785

1 810

1 810

1 600

1 600

1.1.2

z subwencji ogólnej

5 976

5 700

5 800

5 850

6 000

6 000

1.2

Dochody majątkowe

2 696

-

-

-

-

-

2

Wydatki ogółem

13 341

9 133

9 385

9 368

9 686

9 836

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

8 763

8 733

9 385

9 368

9 436

9 636

2.1.1

wydatki na obsługę długu
(odsetki od kredytów)

112

133

98

62

50

19

2.2

Wydatki majątkowe

4 578

400

-

-

250

200

3

Wynik budżetu

-141

890

715

762

450

300

4

Przychody budżetu

3 517

-

-

-

-

-

5

Rozchody budżetu
(spłata rat kredytu)

3 375

890

715

762

450

300

6

Kwota długu

3 117

2 227

1 512

750

300

-
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Rys. 55 Prognoza dochodów i wydatków budżetowych w latach 2015-2020
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