
Uchwała  Nr XXIII/150/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  27 stycznia 2005  roku

w sprawie zmiany  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2005 stanowiący uchwałę 
Nr XXII/144/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Na postawie art.4 1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz.230 z 1984,nr 34 poz184, z 1987 nr 33 poz.180, 
z 1989r .Nr 35 poz.192, z 1990r. Nr 34 poz.198, Nr 73 poz.431, z 1991 r. nr 73 poz.321 nr 94 
poz.419, z 1996 r. nr 127, poz.593, z  1997 r. nr 88, poz.554, zm. Dz.U. nr 160 poz.1083, z 1997 r. 
nr 113, poz.732, nr 121 poz.770, z 1998 r. nr 106, poz.668, z 2000 r.       nr 12, poz.136, nr 120 
poz.268, z 2001 r. nr 60, poz.610/ oraz  art.18 ust.2 pkt 15 i art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591,    z 2002 r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 
62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, nr 
162, poz.1568, nr 177,poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje: 

§ 1
W uchwale Nr XXII/144/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2005 
załącznikowi  Nr 2 do niniejszej  uchwały stanowiącemu harmonogram wydatków na realizację 
Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  nadaje  się  nowe  brzmienie  i 
stanowi  on załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
                                                            

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                         
Uchwała nr XXIII/151/2005
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  27 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                     o  
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 
109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 
poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611,  Nr 177 poz. 1725, Nr 
189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 
210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1



W budżecie gminy na 2005 r. ustala się przychód w wysokości 130800 zł -
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
          

§ 2
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 140000 zł, z tego:
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 40000 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 40000 zł
§ 6050 – wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych – budowa sieci  wodociągowej  dla  wsi 
Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym – 40000 zł
Dz. 750 – Administracja publiczna – 100000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 100000 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu osobowego 
uniwersalnego do przewozu dziewięciu osób (w tym kierowca) – 100000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 9200 zł, z tego:
Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 9200 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9200 zł
2. pozostałe wydatki bieżące – 9200 zł  

§ 3
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:
3. dochody –  6.196.344 zł
4. przychody – 220.800 zł
5. wydatki –  6.164.144 zł
-    rozchody –  253.000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXIII/152/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 27.01.2005 r.

w   sprawie   zasad  nabycia   na  własność   nieruchomości   będących  własnością   Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Pruskowie .   

             Na podstawie   art. 18 ust. 2, pkt 8 i  9 lit. „a”  ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 
2001 r. Nr142  poz. 1591, z   2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 
153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i 177 poz. 1725, z 
2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203/,  w związku z art. 66  § 1  pkt. 2 i § 2 pkt. 2  ustawy  z 
29 sierpnia  1997r.Ordynacja  podatkowa (  Dz.U.  Nr 137,  poz.  926  z  późn.  zm.)  Rada  Gminy 
uchwala, co następuje :

       
§ 1.

2.Wyraża się  zgodę na przejęcia   przez Gminę Zębowice nieruchomości  Rolniczej  Spółdzielni 
Produkcyjnej w Pruskowie,  położonych w obrębie Prusków, oznaczonych w  ewidencji gruntów 



Starostwa Powiatowego w Oleśnie jako :

3.działka rolna              nr. 40 k.m. 1 o powierzchni 0,0560 ha
4.działka  rolna             nr. 41 k.m. 1 o powierzchni 0.1990 ha
5.działka zabudowana   nr  42 k.m. 1 o powierzchni 0,2200 ha

dla których w Sądzie Rejonowym w Oleśnie  urządzona jest księga wieczysta 48501.

6.Przejęcie, o którym mowa w ust.1, nastąpi na zasadach określonych w art. 66 § 1 pkt. 2 i § 2 pkt. 
2 Ordynacji podatkowej, przy uwzględnieniu wartości tych nieruchomości określonej operatem 
szacunkowym w wysokości  105200,00 zł.

§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza  się   Wójtowi Gminy  Zębowice .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XXIII/153/05
Rady  Gminy  w  Zębowicach
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków 
Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą  w Suchym Borze.

Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, 
Nr 153,poz.1271, nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, nr 
177,poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203/) oraz art.43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach  opieki zdrowotnej (Dz.U. 91, poz.408         z późn. zm.) Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:  

§ 1
Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Rehabilitacji 
Leczniczej z siedzibą w Suchym Borze. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

                                                                  
Uchwała Nr XXIII/154/05

   Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  27 stycznia 2005r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie



Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o 
samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591,z  2002r Dz.U. Nr 23,  poz.  220,  Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz.1568, Nr 177, poz.1725 oraz 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ oraz art.17 ust.1 
pkt.14 i art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U z 2004 r. Nr 64, 
poz.593, Nr 99, poz.1001/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje

§ 1
Uchwała  określa  zasady  zwrotu  wydatków  przeznaczonych  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej jako zasiłek celowy na dożywianie zwany dalej,, zasiłkiem” jeżeli dochód na osobę w 
rodzinie przekracza wartość 150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

  § 2
1. Ustala się,że w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza wartość, o której mowa w 
§ 1 przyznany zasiłek podlega zwrotowi w wysokości i terminie określonym w decyzji Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zasiłki podlegają zwrotowi w równych ratach miesięcznych z tym, że okres zwrotu zasiłku nie 
powinien być dłuższy niż 5 miesięcy.
3. Na uzasadniony wniosek zasiłkobiorcy okres zwrotu może zostać przez Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przedłużony.

§ 3
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od zwrotu przyznanego 
zasiłku w następujących częściach:
a) 50% w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wartości 200% kryterium 
dochodowego, o którym mowa w § 1,
b) 25% w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wartości 250% kryterium 
dochodowego, o którym mowa w § 1.
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje decyzję o odstąpieniu w całości 
lub  części  od  zwrotu  pobranego  zasiłku  na  wniosek  zasiłkobiorcy,  rodzica,  lub  opiekuna 
zasiłkobiorcy,dyrektora  szkoły  bądź  pracownika  socjalnego-po  przeprowadzeniu  wywiadu 
środowiskowego- w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z art.104 ust.4 ustawy z dnia 
12 marca 2004r o pomocy społecznej.

§ 4 
Traci moc Uchwała nr XXV/192/2002 z 25 marca 2002r. w sprawie finansowania dożywiania 
uczniów.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr XXIII/155/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 stycznia 2005roku.

 



w  sprawie  uchwalenia  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Zębowice”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art.  12 ust.  1  ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004r. Dz. U. Nr 
6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy w Zębowicach uchwala,  co następuje:

§ 1.
7.Uchwala  się  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Zębowice” , którego treść została ujęta w formie opisowej i graficznej. 
8.Załącznikami do uchwały są:

9.tekst  studium, obejmujący analizę stanu zagospodarowania i  uwarunkowań rozwoju oraz 
politykę  przestrzenną gminy, stanowiący załącznik nr 1, 
10.rysunek studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, stanowiący załącznik nr 2, 
11.rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 3.   

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr  3 
do uchwały  nr  XXIII/155/05
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zębowice”

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, wniesionych do projektu studium w trakcie jego 
wyłożenia  do  publicznego wglądu,  o  których mowa w  art.  11  pkt  12 ustawy o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 12 ust.  1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy w 
Zębowicach  rozstrzyga co następuje:

1)   Uwagę wniesioną przez P. Hubert Sikora zam. Radawie dot.  przeznaczenia działek nr 
52/7, 52/8, 52/9 i 67/10 km. 7 położonych we wsi Radawie  na cele budowlane – rozpatruje się 
negatywnie z następującym uzasadnieniem :

6. w projekcie studium wnioskowane działki przeznaczone są na cele budowlane,  ale nie pod 
zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną.  Uwzględniając  położenie  działek  pomiędzy 
gminną  drogą  publiczną,  a  terenem  ponadlokalnych  usług  publicznych  tj.  „Placem 
Legnickim”, a także głębokość działek  wynoszącą ok. 21m oraz wymagane ustawą z dnia 



21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (jt.  Dz.  U.  z  2004r.  Nr   204,  poz.  2086) 
nieprzekraczalne,  minimalne  linie  zabudowy  stwierdza  się,  że   usytuowanie  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  na  wnioskowanych działkach  utrudniłoby funkcjonowanie 
„Placu Legnickiego”, a z kolei  funkcjonowanie „Placu Legnickiego” będzie uciążliwe dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto  zbyt mała głębokość działek utrudnia 
usytuowanie budynków mieszkalnych na wnioskowanych działkach.

12.Uwagę  wniesioną  przez   Wspólnotę  Chłopską,  Zarząd  Lasów  Drobnowłościańskich  z 
siedzibą  Kadłub  Wolny,   dot.   wyłączenia  gruntów  leśnych  wspólnoty  z  granic  strefy 
ochronnej  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego  Doliny  rzeki  Libawy  -  rozpatruje  się 
negatywnie  w wymienionym poniżej  zakresie z następującym  uzasadnieniem :

7. wprowadzenie  granic  ochrony  walorów  przyrodniczo-krajobrazowych  oraz  krajobrazu 
naturalnego  ww.  terenów  nie  wprowadza  istotnych  ograniczeń  w  dotychczasowym 
gospodarczym użytkowaniu terenów lasów i łąk. Gospodarcze użytkowanie lasów  musi być 
zgodne  z  zatwierdzonym  planem   urządzenia   lasów,  a  dotychczasowa  ekstensywna 
gospodarka  na  terenach  łąk  (w  tym  szczególnie  na  terenach  łąk  w  dolinie  Potoku 
Łomnickiego) jest wskazana ze względu na zachowanie w stanie istniejącym  ich wartości 
przyrodniczych,  w tym szczególnie  zachowanie  siedlisk  objętych  ochroną  na  podstawie 
rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  sierpnia  2001r.  w  sprawie  określenia  
rodzajów rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  sierpnia  2001r.  w  sprawie 
określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001r. Nr 92, 
poz. 1029) oraz dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. 

8. całkowite  zalesienie  terenu  łąk  w  dolinie  Potoku  Łomnickiego  przyczyniło  by  się  do 
zniszczenia istniejących, wysokich walorów przyrodniczych obszaru (siedlisk chronionych), 
co jest niezgodne  z wymogami  art. 2 , art. 3 i art. 4 oraz art. 46, art. 51 i art. 52 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880).

13.Uwagę  wniesioną  przez  P.  Rajmund  Syma  (wraz  z  innymi  użytkownikami  łąk  –  88 
nazwisk) zam. Kadłub Wolny   dot.  nie ustalania na terenach łąk położonych na Olszynach, 
Porąbkach i  Żblowie  granic ochrony Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Doliny rzeki 
Libawy oraz ochrony wzmożonej ochrony krajobrazu naturalnego i ograniczeń wynikających 
z ich wartości przyrodniczej - rozpatruje się negatywnie  w wymienionym poniżej  zakresie z 
następującym  uzasadnieniem :

9. wprowadzenie  granic  ochrony  walorów  przyrodniczo-krajobrazowych  oraz  krajobrazu 
naturalnego  ww.  terenów  nie  wprowadza  istotnych  ograniczeń  w  dotychczasowym 
gospodarczym użytkowaniu terenów lasów i łąk. Gospodarcze użytkowanie lasów  musi być 
zgodne  z  zatwierdzonym  planem   urządzenia   lasów,  a  dotychczasowa  ekstensywna 
gospodarka  na  terenach  łąk  (w  tym  szczególnie  na  terenach  łąk  w  dolinie  Potoku 
Łomnickiego) jest wskazana ze względu na zachowanie w stanie istniejącym  ich wartości 
przyrodniczych,  w tym szczególnie  zachowanie  siedlisk  objętych  ochroną  na  podstawie 
rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  sierpnia  2001r.  w  sprawie  określenia  
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001r. Nr 92, poz. 1029) 
oraz dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. 

10. całkowite  zalesienie  terenu  łąk  w  dolinie  Potoku  Łomnickiego  przyczyniło  by  się  do 
zniszczenia istniejących, wysokich walorów przyrodniczych obszaru (siedlisk chronionych), 
co jest niezgodne  z wymogami  art. 2 , art. 3 i art. 4 oraz art. 46, art. 51 i art. 52 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880).

14.Uwagę wniesioną przez P. Wilchelm Skorupa zam. Kadłub Wolny dot. przeznaczenia części 
działki  nr  508  km.  1  położonej  we  wsi  Kadłub  Wolny   pod  zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną rozpatruje się negatywnie z następującym uzasadnieniem :

11. działka  oddalona  jest  znacznie  od  zwartej  zabudowy wsi,  posiada  zbyt  małą  szerokość 
utrudniającą jej racjonalną zabudowę oraz niekorzystne warunki goelogiczno-inżynierskie 
dla lokalizacji zabudowy.



15.Uwagę wniesioną przez P.  Otylia i Edward Sulik  zam. Zębowice dot. przeznaczenia części 
działki  nr  409/169  km.  15,  położonej  we  wsi  Zębowice,  pod   zabudowę  mieszkaniową 
jednorodzinną.

12. rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.   w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) ogranicza możliwość lokalizacji nowych 
zjazdów na indywidualne posesje projektowane do zabudowy dla dróg klasy Z (zbiorcza), 
tak  więc  obudowa   powiatowej  drogi  publicznej   nie  jest  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami, 

13. działka w stanie istniejącym posiada szerokość  uniemożliwiającą  swobodną lokalizację 
budynku  (tj. około 12m).

Uchwała nr XXIV/156/2005
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  28 lutego 2005 r.

14. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                     o  
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 
109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 
poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611,  Nr 177 poz. 1725, Nr 
189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 
210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
15. W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 81665 zł, z tego:
16.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2748 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2748 zł
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2748 zł

17.Dział 758 – Różne rozliczenia – 67917 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 
67917 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 67917 zł

18.Dział 852 – Pomoc społeczna – 11000 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 11000 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 11000 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2005 r. ustala się przychód w wysokości 414752 zł -
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.
          

§ 3
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 496417 zł, 
z tego:



1.  Dz. 600 – Transport i łączność – 407000 zł
     Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 307000 zł
      - pochodne od wynagrodzeń – 2000 zł
      § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg w Kadłubie      Wolnym 

na ul. Skośnej, ul. Wąskiej, ul. Cichej i ul. Krótkiej, w Pruskowie, w Radawiu na ul. Cichej i ul. 
Wąskiej, w Zębowicach na ul. Bratków, ul. Astrów, ul. Tulipanów, 

      ul. Niezapominajek) - 305000 zł
     Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 100000 zł

     § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg w Kadłubie 
Wolnym – nr dz. 541/2, 569, 571 o dł. 798 mb, w Nowej Wsi – nr dz. 60/17, 235/4, 109/32 o 
dł. 1273 mb, w Radawiu – nr dz. 336/166, 17, 29, 178/19, 21, 73/27 

     o dł. 1200 mb, w Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł. 1284 mb) – 100000 zł

19.Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10500 zł
      Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne   – 10500 zł

      § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  (zakup agregatu 
prądotwórczego 30 KW) – 10500 zł

20.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 67917 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 67917 zł
16. pozostałe wydatki bieżące – 67917 zł

21.Dział 852 – Pomoc społeczna – 11000 zł
     Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 11000 zł
     - pozostałe wydatki bieżące – 11000 zł

§ 4
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:
17. dochody –  6.278.009 zł
18. przychody – 635.552 zł
19. wydatki –   6.660.561 zł
-    rozchody –    253.000 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała Nr XXIV/157/05
Rady Gminy w Zębowicach

                                                      z dnia 28 lutego 2005 roku

w  sprawie  ustalenia  zasad  określających  niektóre  zasady  przyznawania  nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Zębowice dodatków 
do wynagrodzenia i dodatków socjalnych w 2005 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 6 i art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) w związku     z art.18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), art. 77ą i 77˛ § 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeksu pracy 
(Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i 



Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz.181), 
zwanego dalej „rozporządzeniem” po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy 
Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się zasady przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli.

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

22.począwszy  od  pierwszego  dnia  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  miesiącu,  w 
którym nauczyciel  nabył  prawo do dodatku lub wyższej  stawki  tego dodatku,  jeżeli  nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
23.za  dany miesiąc,  jeżeli  nabycie  prawa  do  dodatku  lub  wyższej  jego  stawki  nastąpiło  od 
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,                      z zastrzeżeniem 
art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek  ten przysługuje również  za dni nieobecności w pracy z 
powodu niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§2
Uchwala się zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięćb)  dydaktyczno-wychowawczych  potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów            i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach olimpiadach itp.,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami,

d) pełne  rozpoznanie  środowiska  wychowawczego  uczniów,  aktywne  i  efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

e) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
f) podnoszenie umiejętności zawodowych,
g) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
h) dbałośći)  o estetykę i sprawnośćj)  powierzonych  pomieszczeń,  pomocy 

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
k) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
l) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
m) przestrzeganie dyscypliny pracy;
n) udział w organizowaniu imprez  i uroczystości szkolnych,
o) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
p) opiekowanie  się  samorządem uczniowskim lub  innymi  organizacjami  uczniowskimi 

działającymi na terenie szkoły,
q) prowadzenie  lekcji  koleżeńskich,  przejawianie  innych  form  aktywności  w  ramach 

wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
r) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż 
6 miesięcy.



3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
wynosi do 5% kwoty planowanej na wynagrodzenie zasadnicze tych nauczycieli. Kwotę dodatków 
motywacyjnych przypadających dla poszczególnych jednostek oświatowych podwyższa się o 
wysokość dodatków przyznanych dla dyrektora jednostki.

4. Dodatek motywacyjny nauczyciela nie może być wyższy niż 250 zł, a dyrektora 800 zł.

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych w 
budżecie gminy, a dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy.

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności         w 
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze.

§3
Uchwala się zasady przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli.

1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z §5 rozporządzenia

2. Nauczycielom, którym powierzono w przedszkolach, szkołach i placówkach stanowiska 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli oraz w pkt. 5 
niniejszego paragrafu.

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy w granicach stawek określonych w 
tabeli uwzględniając m. in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk 
kierowniczych w placówce.

4. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz 
osób wymienionych w pkt. 5 przyznaje dyrektor placówki z uwzględnieniem posiadanych na ten cel 
środków.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

24.opiekuna stażu w wysokości 40 - 50 zł miesięcznie za nauczyciela stażystę powierzonego 
opiece, nie więcej niż 90 zł w przypadku opieki nad więcej niż jednym stażystą,
25.wychowawcy klasy/grupy w przedszkolu w zależności od ilości dzieci:

- do 10 dzieci -30 zł 

- 11 do 20 dzieci – 40 zł

- 21 i więcej dzieci – 50 zł  

6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono 
odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekracza 3 
miesiące.

7. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora jednostki oświatowej przysługuje 
wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po                    3 
miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

8. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu     w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji.

9. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 
miesiącu w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego, wygasł okres powierzenia 
stanowiska lub nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków           z innych powodów.

10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 
okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia 
zasadnicze.



11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego

Dyrektor szkoły, zespołu szkół:

Do 8 oddziałów

od 9 do 16 oddziałów

od 17 oddziałów i więcej

250 – 400 zł

400 – 550 zł

500 – 750 zł

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół 250 – 400 zł

Dyrektor przedszkola:

 1 – 3 oddział

4 oddziały i więcej)  

 250 – 400 zł

350 – 500 zł

§4
Uchwala się zasady przyznawania dodatku za warunki pracy dla nauczycieli.

26.Zgodnie z postanowieniami art.  34 ust.  1  Karty Nauczyciela  oraz § 8 i  §9 rozporządzenia, 
nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę przeprowadzoną w trudnych lub uciążliwych 
warunkach, 
27.Nauczycielowi wykonującemu pracę w trudnych i uciążliwych warunkach przysługuje dodatek 
za warunki pracy w wysokości:

28.§8 pkt 1 – 5 rozporządzenia        – 5 zł
29.§8 pkt 6 – 10 rozporządzenia      – 6 zł
30.§8 pkt 11 – 12 rozporządzenia    – 12 zł
31.§8 pkt 13 – 19 rozporządzenia    – 2 zł
32.§9 ust 1 pkt 1 rozporządzenia     – stawkę z §8 zwiększa się odpowiednio o 50%
33.§9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia     – 7 zł
34.§9 ust 2 rozporządzenia              – 7 zł

35.Dodatek  za  warunki  pracy wypłaca  się  w kwocie  wynikającej  z  przemnożenia  stawki  tego 
dodatku  przez  liczbę  godzin  zajęć  w  warunkach  trudnych,  uciążliwych  lub  szkodliwych, 
zrealizowanych  przez  nauczyciela  w  miesiącu,  za  który  jest  wypłacany,  przy  czym  niepełną 
godzinę zajęć zaokrągla się do pełnej godziny.

§ 5
Uchwala się zasady wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli.

1. Nauczycielom  przysługuje  wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny 
zrealizowanych zastępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami art.  30 ust.  6 pkt.  2 Karty 
Nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną 
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć3. , ustalonego dla rodzaju zajęć4.  
dydaktycznych,  wychowawczych  lub  opiekuńczych  realizowanych  w  ramach  godzin 



ponadwymiarowych nauczyciela.
5. Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  przydzielone  na  planie  organizacyjnym  nie 

przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizował zajęć6.  z powodu:
a) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
b) rozpoczynania lub kończenia roku szkolnego w środku tygodnia,
c) usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
d) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy 
e) udziału dzieci w rekolekcjach kościelnych

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają 
dni,  o  których  mowa  w  ust.  6  –  za  podstawę  ustalenia  liczby  godzin  ponadwymiarowych 
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć8.  określony  w  art.  42  ust.  3  lub 
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony   o 1/5 tego wymiaru (lub 
Ľ, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności  w  pracy  lub  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy,  bądź  inny  dzień,  w  którym 
nauczyciel  pracy  nie  wykonał  z  powodów  określonych  w  ust.  6.  liczba  godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być9.  
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

10. Zmiany  w  przydziale  godzin  ponadwymiarowych  wprowadza  się  po  uprzednim 
zatwierdzeniu przez Wójta Gminy aneksów do projektów organizacji jednostek oświatowych.

§ 6
Uchwala się zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

36.Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z  postanowieniami  art.  54 Karty 
Nauczyciela.
37.Nauczycielowi  posiadającemu  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela 
przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby 
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

a) dla 1 osoby – 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia – za pracę pracowników 
określonego  przez  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  zwanego  dalej  „najniższym 
wynagrodzeniem”,

b) dla 2 osób – 8% najniższego wynagrodzenia,
c) dla 3 osób – 10% najniższego wynagrodzenia,
d) dla 4 i więcej osób – 12% najniższego wynagrodzenia.

38.Do  członków  rodziny  nauczyciela  uprawnionego  do  dodatku  zalicza  się  wspólnie  z  nim 
zamieszkujących:

39.małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
40.rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
41.pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18  roku  życia  lub  do  czasu  ukończenia  przez  nie  szkoły  ponadpodstawowej  albo 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
42.pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
26 roku życia,
43.dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4. Nauczycielowi  i  jego  współmałżonkowi,  będącemu  także  nauczycielem,  stale  z  nim 
zamieszkującemu,  przysługuje  tylko  jeden  dodatek  w  wysokości  określonej  w  ust.  2. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego.

6. O  zaistniałej  zmianie  liczby  członków  rodziny,  o  których  mowa  w  pkt.  3  nauczyciel 
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić7.  dyrektora  szkoły, 



a dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby 
członków rodziny, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

8. Dodatek  przysługuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca,  w  którym  złożono  wniosek  o  jego 
przyznanie.

9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywania  zasadniczej  służby wojskowej,  przeszkolenia  wojskowego,  okresowej  służby 

wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta została zawarta,

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek 

nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem ust. 2.
10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

§ 7
Ustala się wysokość nagród dla nauczycieli w sposób następujący:

44.Nagroda organu prowadzącego w wysokości nie mniejszej niż 15 % uposażenia zasadniczego 
nauczyciela.
45.Nagroda  dyrektora  placówki  oświatowej  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  10  %  uposażenia 
zasadniczego nauczyciela.

§ 8
Traci moc uchwała nr XV/112/2000 z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, uchwała nr XV/111/2000 z dnia 18 sierpnia 2000 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy dla nauczyciela, uchwała nr XV/110/2000 z 
dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego 
dla nauczycieli, uchwała nr XV/109/2000 z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia sposobu 
obliczenia wynagrodzenia nauczyciela za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz innych świadczeń pieniężnych.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                        § 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała Nr XXIV/158/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  28 lutego 2005 roku

w  sprawie  trybu  i  kryteriów  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w 
placówkach oświatowych gminy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2005 r..



   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 
1304,     Nr 203, poz.1996, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 
959 i Nr 179, poz. 1845), Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
46.Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach          lub 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zębowice, zwanych w treści uchwały placówkami 
za  ich  osiągnięcia  w  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  i  opiekuńczej  w  wysokości  1% 
planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, przy czym:
47.Z wydzielonej puli- 70 % daje się do dyspozycji dyrektora szkoły, a 30 % do dyspozycji 
wójta.
48. Środki funduszu nagród przeznaczone są na wypłaty nagród przyznawanych nauczycielom 
raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
w innym terminie.

§ 2
Nagroda  może  być  przyznana  nauczycielowi  po  przepracowaniu  w  placówce  okresu 
wynoszącego co najmniej jeden rok, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela co najmniej 
dobrej oceny pracy.

§ 3
1.  Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrektorów placówek nagrody przyznaje Wójt 

Gminy na pisemny wniosek Sekretarza Gminy zaopiniowany przez organizację związkową 
właściwej  placówki.  Wniosek  Sekretarza  Gminy  powinien  zawierać  uzasadnienie 
wskazujące na spełnienie kryteriów otrzymania nagrody.

2.  Nauczycielom realizującym zadania  dydaktyczno-wychowawcze  w  placówkach,  nagrody 
przyznają  dyrektorzy  tych  placówek.  Kandydatury  osób  wnioskowanych  do  otrzymania 
nagrody  zgłasza  właściwa  rada  pedagogiczna  po  konsultacji  z  organizacją  związkową 
właściwej placówki.

§ 4
Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który wyróżnia się swymi osiągnięciami                    w 
działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej placówki, a w szczególności, gdy:

1) aktywnie uczestniczy w życiu placówki, między innymi organizując imprezy kulturalne dla 
rodziców i środowiska, wycieczki i wyjazdy połączone z udziałem w spektaklach teatralnych, 
koncertach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
2)  podejmuje  działania,  dydaktyczno-wychowawcze  wykraczające  poza  zakres 
przydzielonych mu obowiązków, 

 3)  na  bieżąco  współpracuje  z  rodzicami,  rozwiązując  z  nimi  w  razie  potrzeby problemy 
wychowawcze,
4) prowadzi zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce, aktywnie działa na 
rzecz uczniów potrzebujących tej pomocy,
5) pracuje z uczniami uzdolnionymi, a tym samym osiąga efekty w przygotowaniu ich       do 
konkursów przedmiotowych,
6) systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe,
7) stale udoskonala swoją pracę pedagogiczną i wychowawczą,
8) promuje swoją szkołę w środowisku, gminie, powiecie i województwie,
9) dba o porządek i estetykę powierzonych mu pomieszczeń, środków dydaktycznych oraz 



urządzeń szkolnych,
10) współpracuje z samorządem gminy oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi 
na rzecz oświaty,
11) organizuje i prowadzi letni bądź zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 
12) opracowuje i  upowszechnia własne doświadczenia pedagogiczne w postaci  autorskich 
programów,
13)  wzorowo realizuje  zajęcia  dydaktyczne,  co  znajduje  swoje  potwierdzenie  w  ocenach 
organu nadzoru pedagogicznego.

§ 5
Nauczyciele, którym powierzono funkcje dyrektorów mogą otrzymać nagrodę za wyróżniającą 
pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie placówce, a w szczególności za:

1)  osiąganie  przez  placówkę  dobrych  wyników  edukacyjnych,  potwierdzonych  ocenami 
uzyskanymi  przez  uczniów  na  sprawdzianach  i  egzaminach  przeprowadzanych  przez 
okręgową komisję egzaminacyjną,
2)  racjonalne  gospodarowanie  przyznanymi  środkami  finansowymi  z  budżetu  gminy, 
przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansów publicznych oraz pozyskiwanie na rzecz 
placówki dodatkowych środków,
3)  należyte  i  terminowe  wywiązywanie  się  wobec  organu  prowadzącego  placówki  z 
obowiązków, w szczególności z zakresu przekazywania informacji i sporządzania opracowań 
statystycznych,
4) tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, 
5) szczególna dbałość o utrzymanie estetyki pomieszczeń placówki i porządku wokół niej 
oraz realizowanie wymaganych inwestycji i remontów w tych placówkach,
6) racjonalne planowanie pracy placówki oraz stwarzanie sprzyjających warunków na rzecz 
realizacji przez nauczycieli zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki,
7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez system wewnętrznego monitoringu jakości 
pracy placówki,
8) przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
9) rozwiązywanie problemów społecznych i wychowawczych.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała nr XV/113/2000 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia 18 sierpnia 2000 w sprawie ustalenia regulaminu nagród dla nauczycieli.

Uchwała nr  XXV/159/2005
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  31 marca 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, 
Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611,  Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. 
Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 



poz. 2703) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9663 zł, 
z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9663 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9663 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 9663 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2005 r. zwiększa się przychód o kwotę 27000 zł -
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.
          

§ 3
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 36663 zł, 
z tego:
1.  Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo -13000 zł
     Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 13000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pompy    głębinowej) 
– 13000 zł

49.Dz. 750 – Administracja publiczna – 2000 zł
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie – 2000 zł
§  2330  –  Dotacje  celowe  przekazane  do  samorządu  województwa  na  zadania  bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2000 zł

50.Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12000 zł
     Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne   – 12000 zł

      - pozostałe wydatki bieżące – 12000 zł 

51.Dział 852 – Pomoc społeczna – 9663 zł
     Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9663 zł
     - pozostałe wydatki bieżące – 9663 zł

§ 4
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:
20. dochody –  6.287.672 zł
21. przychody – 662.552 zł
22. wydatki –   6.697.224 zł
-    rozchody –    253.000 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXV/160/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru  godzin 



zajęć  nauczyciela  będącego  dyrektorem  lub  wicedyrektorem  szkoły,  dyrektorem  lub 
wicedyrektorem zespołu gimnazjalno – szkolnego i dyrektora przedszkola.

Na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 177, 
poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112, Dz.U. z 2003 r. 
Nr137.1304, Dz.U. z 2003 r. Nr 90.844, Dz.U. z 2003 r. Nr 137.1304, Dz.U. z 2003 r. Nr 203.1966, 
Dz.U. z 2003 r. Nr 213.208, Dz.U. z 2004 r. Nr 96.959, Dz.U. z 2004 r. Nr 179.1845, Dz.U. z 2004 
r. Nr 179.1845, Dz.U. z 2005 r. Nr 10.71) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Dyrektorowi  i  wicedyrektorowi  szkoły,  dyrektorowi  i  wicedyrektorowi  zespołu  gimnazjalno  – 
szkolnego  oraz  dyrektorowi  przedszkola,  prowadzonych  przez  Gminę  Zębowice  obniża  się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do wysokości określonej w tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Obowiązkowy  tygodniowy 
wymiar zajęć

1. Dyrektor  przedszkola  czynnego  powyżej  5  godzin 
dziennie, liczącego:
- 2 oddziały
- 3 oddziały i więcej

15 godzin
10 godzin

2. Dyrektor  gimnazjum,  zespołu  gimnazjalno  – 
szkolnego i szkoły podstawowej liczących:
- do 6 oddziałów
- 7 – 16 oddziałów
- powyżej 16 oddziałów

10 godzin
8 godzin
5 godzin

3. Wicedyrektor  szkoły  lub  zespołu  gimnazjalno  – 
szkolnego

7 godzin

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od marca 2005 i z tym dniem 
traci moc uchwała nr XIX/115/04 Rady Gminy Zębowicach z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie 
zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 
nauczyciela  będącego  dyrektorem  lub  wicedyrektorem  szkoły,  dyrektorem lub  wicedyrektorem 
zespołu gimnazjalno – szkolnego i dyrektora przedszkola.

Uchwała nr XXV/161/05
Rady Gminy w Zębowicach

 z dnia 31 marca 2005 r.



w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 177, 
poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Dz.U. z 2004 r. Nr 109.1161, Dz.U. z 
2003 r. Nr 137.1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69.624, Dz.U. z 2004 r. Nr 273.2703, Dz.U. z 2004 r. Nr 
281.2781) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§1
52.Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.
53.Ilekroć w uchwale mowa jest o:

54.Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Zębowice
55.Urzędzie rozumie się przez to Urząd Gminy w Zębowicach
56.Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń

§2
57.Wysokość stypendium szkolnego w skali roku ustala się jako sumę kwoty wynikającej z 
zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z 
tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy .
58.Ustala się dwie grupy dochodowe:

59.grupa I – dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 50% kwoty, o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 
późn.zm.)
60.grupa II – dochody miesięczne na członka rodziny w granicach od 50% do 100% kwoty o 
której mowa w pkt. 1

61.Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy 
dochodowej:

1) Grupa I – 70% stypendium w pełnej wysokości
2) Grupa II – 40% stypendium w pełnej wysokości

62.W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d 
ust.1 ustawy o systemie oświaty – przyznane stypendium wzrasta o 10% maksymalnej kwoty 
pełnego stypendium.

§3
Stypendium szkolne może być udzielane w formie rzeczowej w szczególności na pokrycie kosztów:

63.związanych z zakupem książek, pomocy naukowo – dydaktycznych, przyborów szkolnych 
oraz obuwia, odzieży sportowej,
64.zakupu osobistego sprzętu do sportowych zajęć pozalekcyjnych,
65.opłaty czesnego, opłaty za pobyt w internacie lub bursie, w przypadku pobierania nauki poza 
miejscem zamieszkania,
66.posiłków w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
67.dojazdu do szkoły w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
68.udziału w imprezach szkolnych w tym: wycieczkach, zielonych szkołach, grupowych 
wyjściach do instytucji kultury,
69.udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych organizowanych w szkole takich 
jak: korepetycje przedmiotowe, zajęcia logopedyczne, dyslektyczne i gimnastyka korekcyjna, 
70.zajęć poszerzających wiedzę obejmujących udział w kołach zainteresowań i sekcjach, naukę 
języków obcych,



71.zajęć edukacyjnych organizowanych w formach pozaszkolnych.

§4
72.Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w 
Urzędzie.
73.Wniosek powinien należycie dokumentować sytuację materialna ucznia.
74.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §2 ust. 4, osoby ubiegające się o 
stypendium dodatkowo przedkładają dokumenty potwierdzające te okoliczności.
75.Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez refundację wcześniej przedstawionych 
zakwalifikowanych do zapłaty rachunków i faktur.
76.Świadczenia rzeczowe i pieniężne, o których mowa w §3, będą realizowane w terminie 14 
dni od przedstawienia rachunków i faktur lub imiennych biletów miesięcznych w następujących 
formach:
77.wypłaty w kasie Urzędu lub przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy,
78.przelewu na rachunek bankowy wskazanego w decyzji podmiotu świadczącego na rzecz 
wnioskodawcy usługę w formie zajęć edukacyjnych, o których mowa w §3     pkt. 7 – 9,
79.przelewu na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na rzecz 
wnioskodawcy,
80.przelewu na rachunek bankowy wskazanego w decyzji podmiotu, o którym mowa w §3 pkt. 
3 i 4. 

§5
81.Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają stosowny wniosek w Urzędzie 
wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wystąpienie zdarzenia, o którym mowa w §6 ust. 1.
82.Wniosek o zasiłek szkolny przesyła się do dyrektora celem zasięgnięcia opinii o zasadności 
udzielenia pomocy.
83.w przypadku braku wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektor wiedząc o istnieniu 
okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego, 
składa stosowny wniosek do Urzędu.
84.Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego może być także przyznana przez Wójta bez 
stosownego wniosku, to jest z urzędu, jeżeli przemawiają za tym znane Wójtowi okoliczności 
związane z zaistnieniem zdarzenia losowego.

§6
85.W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, a w szczególności:
86.pożaru 
87.powodzi
88.śmierci rodzica
89.ciężkiej przewlekłej choroby
90.wypadku
zasiłek szkolny przyznaje się poprzez zakup niezbędnych podręczników, przyborów szkolnych, 
stroju gimnastycznego i obuwia zmiennego
91.Świadczenia pieniężnego udziela się za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy 
wnioskodawcy lub wypłaty w kasie Urzędu.
92.Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego przed otrzymaniem świadczenia 
składają oświadczenie, zgodnie z którym całość kwoty otrzymanej z tego tytułu zostanie 
przeznaczona na wydatki określone w decyzji administracyjnej

§7
93.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
94.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz 
dodatkowo na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w każdej placówce oświatowej prowadzonej 



przez gminę.
95.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005.

 

Uchwała nr XXV/162/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  31 marca  2005r.

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.  i  art.  40 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym ((tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U nr 23, poz. 220, nr 
62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 
162, poz. 1568,nr 177, poz.1725; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( tekst jednolity z 2002 r. – Dz. U nr 9, 
poz. 84, nr 200, poz. 1683; z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039, nr 188, poz. 1840, nr 200, 
poz. 1953, nr 203, poz. 1966; z 2004 r.  nr 96, poz. 874,  nr 188, poz. 1840, nr 92, poz. 880, 884, nr 
96, poz. 959, nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala si , co nast puje:ę ę

§ 1
Zwalnia  się  od podatku od nieruchomości  grunty znajdujące się  w posiadaniu osób fizycznych 
zajęte pod drogi publiczne.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała  Nr XXV/163/05
Rady  Gminy  w  Zębowicach
z dnia 31 marca  2005 roku

w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach .

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271, nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, nr 177, poz.1725 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach  opieki zdrowotnej (Dz.U. 91, poz. 408 z późn.zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala 
co następuje:  
                                                   

§ 1
Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Emila Michałowskiego 
w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9. 

§ 2



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  Nr XXV/164/05
Rady  Gminy  w  Zębowicach

z dnia 31 marca  2005 r.

w sprawie likwidacji  Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach, działającego jako 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 
153,poz.1271, nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, nr 177,poz.1725 
oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203/)oraz art.43 ust.2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 
r. o zakładach  opieki zdrowotnej (Dz.U. 91, poz.408 
z późn. zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:  
                                                   

§ 1
Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie  likwidacji 
Szpitala im.Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach, działającego jako samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała nr XXVI/165/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2004 rok oraz udzielenia 
absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.  
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 
177  poz.  1725  i  Nr  189  poz.  1851  oraz  z  2004  r.  Nr  19  poz.  177)  po  zapoznaniu  się  z 
przedstawionym sprawozdaniem Wójta Gminy Zębowice z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i 
po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok stwierdza się, że budżet gminy 
zrealizowany został po stronie:
- dochodów w 99% 



- wydatków w 90% 
Główne pozycje budżetu gminy zrealizowano następująco:
Dochody ogółem: 5 696 873 zł
w tym:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 364 557 zł 
- subwencje 3 910 688 zł 
- dotacje na zadania zlecone 455 756 zł 
- dotacje na zadania powierzone 4 538 zł 
- dotacje na zadania bieżące własne 84 756 zł 
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 28 526 zł 
- pozostałe dochody 848 052 zł 
Wydatki ogółem: 5 586 691 zł
w tym:
- wydatki majątkowe 813 244 zł 
- wydatki bieżące 4 773 447 zł 
- w tym wynagrodzenia i pochodne 2 867 917 zł

§ 2
W związku z treścią w § 1 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 
oraz udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice za 2004 rok.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr  XXVI/166/2005
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia  28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                     o  
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 
109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, 
Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, 
Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 52358 zł,  z tego:

96.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 52358 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 52358 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 52358 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2005 r. zwiększa się przychód o kwotę 11714 zł -
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.



          
§ 3

     W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 72672 zł, z tego:

97.Dz. 750 – Administracja publiczna – 4714 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 850 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst – 850 zł

      Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3864 zł
23. pozostałe wydatki bieżące – 3864 zł

98.Dz. 852 – Pomoc społeczna – 600 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 600 zł
24. pozostałe wydatki bieżące – 600 zł

99.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 52358 zł
      Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 52358 zł

25. pozostałe wydatki bieżące – 52358 zł

100.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15000 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15000 zł
26. pozostałe wydatki bieżące – 15000 zł 

ZMNIEJSZENIA w wysokości 8600 zł, z tego:

101.Dz. 750 – Administracja publiczna – 8000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 8000 zł
§ 6060 –  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu 
osobowego uniwersalnego do przewozu dziewięciu osób – 8000 zł

102.Dz. 852 – Pomoc społeczna – 600 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 600 zł
27. wynagrodzenia  – 600 zł

§ 4
W wykazie inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2005 r. – dz. 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się następującej zmiany:

Zwiększenie : budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 20000 zł
Zmniejszenie: budowa mieszkań socjalnych – 20000 zł

§ 5
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:

28. dochody –  6.340.030 zł
29. przychody – 674.266 zł
30. wydatki –   6.761.296 zł
-    rozchody –    253.000 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 7
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała Nr XXVI/167/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ((tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U nr 23, poz. 220, nr 
62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 
162, poz. 1568,nr 177, poz.1725; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( tekst jednolity z 2002 r. – Dz. U nr 9, 
poz. 84, nr 200, poz. 1683; z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039, nr 188, poz. 1840, nr 200, 
poz. 1953, nr 203, poz. 1966; z 2004 r.  nr 96, poz. 874,  nr 188, poz. 1840, nr 92, poz. 880, 884, nr 
96, poz. 959, nr 123, poz. 1291) uchwala si , co nast puje:ę ę

§ 1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych 
stanowiące drogi zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych i 
nieruchomości.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr  XXVII/168/2005
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  16 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z 
dnia  26  listopada  1998  r.  o  finansach  publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, 
Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, 
Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 
656) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W  budżecie  gminy  na  2005  r.  dokonuje  się  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  370041  zł,
z tego:



103.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1200 zł
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1200 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1200 zł

104.Dział 600 – Transport i łączność – 217000 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 217000 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji  inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek  sektora  finansów  publicznych  – 
217000 zł

105.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 403 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 403 zł
§ 2390 – Wpływy do budżetu ze środków specjalnych – 403 zł

106.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 52000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł - 52000 zł

107.Dział  756 – Dochody od osób prywatnych,  od osób fizycznych i  od innych jednostek  nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  z ich poborem – 3000 zł

Rozdział  75618  –  Wpływy  z  innych  opłat  stanowiących  dochody  jednostek  samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw – 3000 zł
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 2000 zł

108.Dział 75814 – Różne rozliczenia – 89000 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 89000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – 4000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 85000 zł

109.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7438 zł
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 2000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł - 2000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 5438 zł
§ 0830 – Wpływy z usług – 500 zł
§ 2390 – Wpływy do budżetu ze środków specjalnych – 4938 zł

§ 2   
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 477041 zł, z tego:

110.Dział 600 – Transport i łączność – 332200 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 78200 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg w Kadłubie Wolnym na 
ul.  Skośnej, ul.  Wąskiej,  ul.  Cichej  i  ul.  Krótkiej,  w Pruskowie,  w Radawiu na ul.  Cichej  i 
Wąskiej, w Zębowicach na ul. Bratków, ul. Astrów, ul. Tulipanów, 
ul. Niezapominajek)  - 78200 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 254000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg w Kadłubie Wolnym – nr 
dz. 541/2, 569, 571 o dł. 798 mb, w Nowej Wsi – nr 60/17, 235/4, 109/32 
o dł. 1273 mb, w Radawiu – nr dz. 336/166, 17, 29, 178/19, 21, 73/27 o dł. 1192 mb, 
w Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł. 1284 mb) – 254000 zł 

111.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 403 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 403 zł



- pozostałe wydatki bieżące – 403 zł 
112.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 52000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 52000 zł

113.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92438 zł
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 91938 zł
–  pozostałe wydatki bieżące  - 6938 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa klatki schodowej
i pokrycia dachowego oraz wymiana ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach) – 85000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 500 zł
31. pozostałe wydatki bieżące – 500 zł 

ZMNIEJSZENIA w wysokości 107000 zł, z tego:

114.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 57000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mieszkań socjalnych)
– 57000 zł

115.Dz. 710 – Działalność usługowa – 50000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 50000 zł
- wynagrodzenia – 10000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 40000 zł

§ 3
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:
32. dochody –   6.710.071 zł
33. przychody –   674.266 zł
34. wydatki –    7.131.337 zł
-    rozchody –      253.000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXVII/169/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia   16 czerwca 2005 r.

w sprawie zbycia nieruchomości .

Na podstawie   art.18  ust. 2 , pkt  9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 
113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 
oraz  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 )  oraz  art. 28   ust. 1 , art. 37 ust. 1 ustawy   z 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz.U. z  2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. 
zm.)   Rada Gminy uchwala co następuje;



§ 1.
Upoważnia się Wójta Gminy do  sprzedaży  w drodze przetargowej działki niezabudowanej nr 
387/9 z k.m. 15  o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie Zębowice.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała  Nr XXVII / 170 / 05
Rady Gminy w  Zębowicach

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie zbycie nieruchomości  zabudowanych położonych w  Radawiu przy ul. Stawowej 3

Na podstawie art.  18 ust.  2,  pkt   9  lit.  „a” ustawy z dnia  8 marca 1990 r,  o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U.  Nr  23, poz.220, Nr 62,  poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.  1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz.1568  oraz z 2004 r. Nr 102  poz. 1055 i nr 116 poz. 1203)  oraz  art. 37 ust. 1 ustawy o 
gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn .  zm. )  Rada Gminy 
uchwala co następuje ;

§  1
Upoważnia się Wójta Gminy do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanych 
położonych w Radawiu przy ul. Stawowej 3,  stanowiących  działki ;

- działka nr 20, arkusz mapy 12, obręb Radawie o powierzchni 0,0856 ha zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym  dla  której  prowadzona  jest  w  Sądzie  Rejonowym  w  Oleśnie,  Wydziale  Ksiąg 
Wieczystych  KW  nr 48734.

- działka nr 19, arkusz mapy 12, obręb Radawie o powierzchni  0,0289 ha zabudowanej budynkiem 
gospodarczym  –udział  w  nieruchomości  wspólnej  2/6  dla  której  prowadzona  jest  w  Sądzie 
Rejonowym w Oleśnie, Wydziale   Ksiąg   Wieczystych KW nr 47542.

- działka nr 12, arkusz mapy 12, obręb Radawie  o powierzchni 0,0127 ha na której znajduje się 
zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe- udział w nieruchomości wspólnej 2 / 11 dla której 
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, Wydziale Ksiąg Wieczystych KW nr 47520.

          § 2          
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/171/05
Rady Gminy w Zębowicach z dnia

16 czerwca 2005 r.

w  sprawie  obciążenia  nieodpłatną  służebnością  drogi  koniecznej  działki  oznaczonej  numerem 



777/92  położonej w obrębie Zębowice przy ul. Opolskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 
1055 i Nr 116 poz. 1203/ oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami   /  Dz.U.  z  2004 r.  nr   261  poz.  2603   z  późn.  zmianami/  Rada  Gminy w 
Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości nr ew. 777/92 położonej w Zębowicach, będącej 
własnością  Gminy  Zębowice,  objętej  Księgą  Wieczystą  KW  45538  ograniczonym   prawem 
rzeczowym tj. służebnością gruntową w postaci przejazdu i przechodu pasem drogi szerokości 5 m i 
długości  około  50  m  dla   każdoczesnego  właściciela  działki  778/92  na  k.m.  15   w  celu 
umożliwienia dostępu do garażu znajdującego się na tej działce.

§ 2.
Służebność drogi koniecznej ustanawia się  na czas nieoznaczony.

§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Zębowicach.

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXVII/172/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Zębowice na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem na lata 2009 – 2012.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 
Nr 116, poz. 1203) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. 
U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami, którego treść 
została ujęta w formie opisowej.
Załącznikami do uchwały są:
Program Ochrony Środowiska,
Plan Gospodarki Odpadami.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr XXVII/173/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie opinii na temat projektu planu aglomeracji w Gminie Zębowice.

Na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w 
sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz. 2841), Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego projekt planu aglomeracji 
„Zębowice” dla następujących miejscowości w Gminie Zębowice:

116.Zębowice,
117.Kadłub Wolny,
118.Knieja,
119.Łąka,
120.Osiecko,
121.Poczołków,
122.Prusków,
123.Radawie,
124.Siedliska,

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                     Uchwała  nr XXVII/174/05
Rady Gminy w Zębowicach

                                                     z dnia 16 czerwca 2005 roku 

w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w   Zębowicach
     
Na  podstawie art.9, art.10 i art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 41, 
poz.  364)  art.2,  art.8  ust.2  pkt  2  i  art.11 ust.11 ust.1  i  3  ustawy z dnia  27 czerwca 1997 r.  o 
bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, zm.: Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. nr 129, poz. 
1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art.7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15, art.40, ust.2 pkt 2 i art.  
41  ust.1  ustawy z  dnia  08  marca   1990 r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142, 
poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) 
Rada  Gminy  w  Zębowicach  uchwala  co następuje: 

§ 1.
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Zębowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.



§ 2.
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

                                                                                                          Załącznik do Uchwały
                                                                                                          Nr XXVII/174/05
                                                                                                          Rady Gminy w Zębowicach
                                                                                                          z dnia 16 czerwca 2005 r.
                                                                                           

Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zębowicach  

                           

I . Postanowienia ogólne.

§ 1.
125.Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
      1 a. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85,poz.539
             z późn.zm.),
      1 b. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
             kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.),
      1 c. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr
            142,poz.1591 z późn.zm.),
      1.d Niniejszego Statutu.

     
§ 2.

1.  Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Gminy w Zębowicach.
2.  Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej,
     wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora.
3.  Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach
4.  Siedziba Biblioteki znajduje się przy ul. Murka 1 w Zębowicach.
5.  Biblioteka posiada osobowość prawną. 

§ 3.
126.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy  w Zębowicach, a nadzór 
      merytoryczny Biblioteka Główna Województwa Opolskiego w Opolu.
127.Biblioteka  używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:
     Gminna Biblioteka Publiczna 46-048 Zębowice  ul. Murka  1.
       
    II. Cele i zadania  Biblioteki.

§ 1.
128.Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb 
czytelniczych, oświatowych, kulturalnych  i informacyjnych mieszkańców gminy.

§ 2.
129.Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

     1a.  Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi
            czytelnictwa oraz zaspakajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych 
            i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych. 



     1b.  Udostępnianie zbiorów  bibliotecznych w tym w języku niemieckim ,na miejscu, 
            wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
     1c.  Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
     1d.  Popularyzacja książek  i czytelnictwa. 
     1e. Współpraca z bibliotekami  innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 
           organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych
            i kulturalnych społeczeństwa.
     1f.  Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki. 
     1g. Prowadzenie, nadzorowanie i obsługa kawiarenki internetowej. 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja. 
                     

§ 1.
130.Na czele Biblioteki stoi kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy 
      Biblioteki, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-
      -gospodarczą i finansową . 
      Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania 
      instytucji.
131.Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy na warunkach i w trybie przewidzianym 
      w odrębnych przepisach.

§ 2.
132.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz 
obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece można zatrudnić specjalistów różnych dziedzin związanych 
z jej działalnością.
      Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik.

§ 3.
133.Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
kwalifikacje, określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych 
stanowisk.
134.Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących 
przepisów oraz zasad określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników Biblioteki.

§ 4.
135.Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci,
      punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 5.
136.W skład Biblioteki wchodzą:

a/ wypożyczalnia dla dorosłych,
b/ oddział dla dzieci, 
c/ czytelnia dla dorosłych i młodzieży,
d/ kawiarenka internetowa. 

137.Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny 
       nadany  przez kierownika.

IV. Majątek i finanse. 

§ 1.



138.Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
      o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
139.Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:

a/ rocznej dotacji Samorządu Gminy w Zębowicach,
b/ wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
c/ darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
d/ innych źródeł.

§ 2.
140.Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej zadaniom.
141.Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów 
związanych z wykonywaniem zadań  statutowych Biblioteki.

§ 3.
142.Biblioteka może pobierać opłaty za:

a/ usługi informacyjne (w tym uzyskane za pomocą nośników 
    elektronicznych) bibliograficzne  oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
b/ wypożyczenia materiałów audiowizualnych i elektronicznych,
c/ wypożyczone materiały biblioteczne (w formie kaucji),
d/ nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e/ uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych. 
                                   

§ 4.
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

V. Postanowienia końcowe.

1.  Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Samorząd Gminy na  
     warunkach i trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

143.Zmiany Statutu mogą nastąpić  w trybie właściwym dla jego  nadania. 

Uchwała nr XXVIII/ 175/2005
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z 
dnia  26  listopada  1998  r.  o  finansach  publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, 
Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, 
Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 
656) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 
62 poz. 627 i Nr 115 poz. 1229, z 2002 r. Dz. U. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 
i Nr 233 poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 175 



poz. 1693, Nr 190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 
poz. 631, Nr 91 poz. 875, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263, Nr 273 poz. 2703 i Nr 
281 poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25 poz. 202, Nr 62 poz. 552 i Nr 113 poz. 954) Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 3612,35 zł:
1. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 3612,35 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 3612,35 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3612,35 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 67382 zł:

144.Dział 600 – Transport i łączność – 67382 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 67382 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 67382 
zł

§ 2   
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 81602,35 zł, z tego:

- na zadania własne w wysokości 77990 zł:
1. Dział 600 – Transport i łączność2.  – 5000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5000 zł
–  pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł

2.   Dział 750 – Administracja publiczna – 2000 zł  
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 2000 zł
§  6620  –  Dotacje  celowe  przekazane  dla  powiatu  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2000 zł

3.  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40000 zł
      Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 40000 zł
      –  pozostałe wydatki bieżące – 40000 zł
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 20000 zł
–  pozostałe wydatki bieżące  - 20000 zł

5.  Dział 852 – Pomoc społeczna – 2000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2000 zł
35. pozostałe wydatki bieżące – 2000 zł

5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8990 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4190 zł
36. wynagrodzenia – 3500 zł
37. pochodne od wynagrodzeń – 690 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki – 4800 zł
38. wynagrodzenia – 4000 zł
39. pochodne od wynagrodzeń – 800 zł



- na zadania zlecone w wysokości 3612,35 zł:
1.  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 3612,35 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 3612,35 zł
40. wynagrodzenia – 1023,90 zł
41. pochodne od wynagrodzeń – 76,10 zł
42. pozostałe wydatki bieżące – 2512,35 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 145372 zł, z tego:

- na zadania własne w wysokości 145372 zł:
1.   Dział 600 – Transport i łączność – 67382 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 67382 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg w Kadłubie Wolnym – nr 
dz. 541/2, 569, 571 o dł. 798 mb, w Nowej Wsi – nr 60/17, 235/4, 109/32 
o dł. 1273 mb, w Radawiu – nr dz. 336/166, 17, 29, 178/19, 21, 73/27 o dł. 1192 mb, 

      w Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł. 1284 mb) – 67382 zł
2.   Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19000 zł
§  6050  –  Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  (budowa  podjazdu  dla  osób 
niepełnosprawnych) – 19000 zł

3.   Dz. 710 – Działalność usługowa – 9000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 9000 zł
43. pozostałe wydatki bieżące – 9000 zł

4.   Dział 750 – Administracja publiczna – 22990 zł
      Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 10000 zł

      § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów) – 
10000 zł

      Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 12990 zł
44. pozostałe wydatki bieżące – 12990 zł

5.   Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 20000 zł

      pozostałe wydatki bieżące – 20000 zł
6.   Dział 852 – Pomoc społeczna – 2000 zł
      Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2000 zł
      - pozostałe wydatki bieżące – 2000 zł
7.   Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5000 zł
      Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5000 zł

45. pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł

§ 3
Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:
1. PRZYCHODY: zwiększenie dochodów własnych o kwotę 90000 zł
2. WYDATKI: zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 86668 zł, z tego:

46. wynagrodzenia – 21098 zł
47. pochodne od wynagrodzeń – 4163 zł
48. pozostałe wydatki bieżące – 61407 zł

3. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU: zwiększenie o kwotę 3332 zł.



§ 4
Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej:
PRZYCHODY: Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze 
środowiska – zwiększenie o kwotę 6100 zł
WYDATKI: Zwiększenie o kwotę 6100 zł, w tym:

49. urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich 
(zakup drzewek i krzewów) – 3400 zł

50. realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze 
składowaniem odpadów (akcja „Sprzątanie świata”) – 500 zł

51. rekultywacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (wspieranie działań 
przeciwdziałąjących zanieczyszczeniom) – 2200 zł

§ 5
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:

52. dochody –   6.647.152,35 zł
53. przychody –   674.266 zł
54. wydatki –    7.068.418,35 zł
-    rozchody –      253.000 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXVIII/176/05 
Rady Gminy w Zębowicach
 z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 177, 
poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Dz.U. z 2004 r. Nr 109 poz.1161, 
Dz.U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Dz.U. z 2004 r. Nr 273 poz. 
2703, Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§1
1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.
2. Ilekroć3.  w uchwale mowa jest o:

145.Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Zębowice
146.Urzędzie rozumie się przez to Urząd Gminy w Zębowicach
147.Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń



§2
1. Wysokość2.  stypendium szkolnego w skali roku ustala się jako sumę kwoty wynikającej 

z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej 
indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie 
pomocy .

3. Ustala się dwie grupy dochodowe:
e) grupa I – dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 50% kwoty, o której mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 
późn.zm.)

f) grupa II – dochody miesięczne na członka rodziny w granicach od 50% do 100% kwoty o 
której mowa w pkt. 1

3.Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy 
dochodowej:
3) Grupa I – 70% stypendium w pełnej wysokości
4) Grupa II – 40% stypendium w pełnej wysokości

148.W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d 
ust.1 ustawy o systemie oświaty – przyznane stypendium wzrasta o 10% maksymalnej kwoty 
pełnego stypendium.

§3
Stypendium szkolne może być udzielane w formie rzeczowej w szczególności na pokrycie kosztów:
1. związanych z zakupem książek, pomocy naukowo – dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz 

obuwia, odzieży sportowej,
2. zakupu osobistego sprzętu do sportowych zajęć3.  pozalekcyjnych,
4. opłaty czesnego, opłaty za pobyt w internacie lub bursie, w przypadku pobierania nauki poza 

miejscem zamieszkania,
5. posiłków w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
6. dojazdu do szkoły w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
7. udziału w imprezach szkolnych w tym: wycieczkach, zielonych szkołach, grupowych wyjściach 

do instytucji kultury,
8. udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych organizowanych w szkole takich jak: 

korepetycje przedmiotowe, zajęcia logopedyczne, dyslektyczne i gimnastyka korekcyjna, 
9. zajęć10.  poszerzających wiedzę obejmujących udział w kołach zainteresowań i sekcjach, 

naukę języków obcych,
11. zajęć12.  edukacyjnych organizowanych w formach pozaszkolnych.

§4
1. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w 

Urzędzie.
2. Wniosek powinien należycie dokumentować3.  sytuację materialna ucznia.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §2 ust. 4, osoby ubiegające się o 

stypendium dodatkowo przedkładają dokumenty potwierdzające te okoliczności.
5. Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez refundację wcześniej przedstawionych 

zakwalifikowanych do zapłaty rachunków i faktur.
6. Świadczenia rzeczowe i pieniężne, o których mowa w §3, będą realizowane w terminie 14 dni od 

przedstawienia rachunków i faktur lub imiennych biletów miesięcznych w następujących 
formach:
a) wypłaty w kasie Urzędu lub przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy,
b) przelewu na rachunek bankowy wskazanego w decyzji podmiotu świadczącego na rzecz 

wnioskodawcy usługę w formie zajęćc)  edukacyjnych, o których mowa w §3     pkt. 7 – 
9,

d) przelewu na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na rzecz 



wnioskodawcy,
e) przelewu na rachunek bankowy wskazanego w decyzji podmiotu, o którym mowa w §3 pkt. 3 

i 4. 

§5
1. Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają stosowny wniosek w Urzędzie 

wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wystąpienie zdarzenia, o którym mowa w §6 ust. 1.
2. Wniosek o zasiłek szkolny przesyła się do dyrektora celem zasięgnięcia opinii o zasadności 

udzielenia pomocy.
3. W przypadku braku wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektor wiedząc o istnieniu 

okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego, 
składa stosowny wniosek do Urzędu.

4. Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego może być5.  także przyznana przez Wójta bez 
stosownego wniosku, to jest z urzędu, jeżeli przemawiają za tym znane Wójtowi okoliczności 
związane z zaistnieniem zdarzenia losowego.

§6
1. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, a w szczególności:

149.pożaru 
150.powodzi
151.śmierci rodzica
152.ciężkiej przewlekłej choroby
153.wypadku
zasiłek szkolny przyznaje się poprzez zakup niezbędnych podręczników, przyborów szkolnych, 
stroju gimnastycznego i obuwia zmiennego

2. Świadczenia pieniężnego udziela się za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy 
wnioskodawcy lub wypłaty w kasie Urzędu.

3. Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego przed otrzymaniem świadczenia składają 
oświadczenie, zgodnie z którym całość4.  kwoty otrzymanej z tego tytułu zostanie 
przeznaczona na wydatki określone w decyzji administracyjnej

§7
Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym odbywa się w ramach dotacji 
otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice oraz wysokości środków własnych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Zębowice.

§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§9
1. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego  oraz 

dodatkowo na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w każdej placówce oświatowej prowadzonej 
przez gminę.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała nr XXV/161/05 Rady Gminy w 
Zębowicach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.

Uchwała nr XXVIII/ 177/ 05
Rady Gminy w Zębowicach



z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  przedszkoli  publicznych  prowadzonych  przez  gminę 
Zębowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
(Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591, z 2002 roku nr 23, poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 
153 poz.1271, nr 214 poz.1806,z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 poz.1568, z 2004 roku nr 102 
poz. 1055. Nr 116 poz. 1203) i art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) Rady Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
1.Koszty pobytu dziecka w przedszkolu pokrywane są ze środków budżetowych gminy oraz 
   opłat wnoszonych przez rodziców.
2.Ustala się opłatę stałą za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Zębowice w  
   w wysokości 35 zł miesięcznie za 1 dziecko zapisane na pobyt do godz.13.00 i korzystające 
   z dwóch posiłków.
3 Ustala się opłatę stałą za przedszkole w wysokości 45 zł. miesięcznie za 1 dziecko zapisane 
   na pobyt do godz. 16.00.
4.Ustala się opłatę stałą w wysokości 45 zł za pobyt dziecka sześcioletniego w przedszkolu 
   powyżej 5 godzin  
5.Stała stawka żywieniowa w przedszkolu stanowi 100%  wartości surowca użytego do          
   przygotowania posiłków 
6 Rodzice uiszczają opłaty, o których mowa w ust. 2-4, do 10 dnia każdego miesiąca w 
   przedszkolu na kwitariusz opłat.
7 Wprowadza się ulgę w wysokości 50% w odpłatności z tytułu korzystania z przedszkola
   drugiego i następnego dziecka tylko w przypadku uiszczania opłaty za pierwsze dziecko
   w ust.2 -4.
8 Zwolnienie z opłat określonych w ust.2-4 przysługuje w przypadku usprawiedliwionej 
   nieobecności dziecka spowodowanej chorobą dziecka, pobytem w szpitalu lub sanatorium
   przez co najmniej jeden miesiąc.
9.Dzieci sześcioletnie korzystające z przedszkola do 5 godzin są zwolnione z opłaty stałej, ale 
   ze względu na koszty  wnoszą opłatę na Radę Rodziców , której wysokość ustala Rada 
   Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem.
10.Rodzeństwo dziecka sześcioletniego korzystającego z przedszkola do 5 godzin nie jest 
    uprawnione do zniżek ust.2-4.
11.Zwrot dziennej stawki żywieniowej przysługuje rodzicom, którzy zgłosili nieobecność
    dziecka w przedszkolu spowodowaną chorobą powyżej 3 dni. Nie zwraca się dziennej 
    stawki żywieniowej za pojedyncze dni.
12.Dzienna stawka żywieniowa wynosi 1,80 zł. W przypadku znacznych zmian cen towarów
    potrzebnych do przygotowania posiłków stawka może ulec zmianie na wniosek organu 
    prowadzącego Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Dyrektora Przedszkola.
13.Opłaty, o których mowa w ust. 2-4 i 12 stanowi dochód gminy Zębowice.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2005

§ 4



Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Zębowicach Nr 
XIX/121/04  z  dnia  30  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez gminę Zębowice.

Uchwała  Nr  XXVIII/178/05
Rady  Gminy w Zębowicach
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 
Nr 177, poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Gminy
w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.

§ 2
W konsultacjach mieszkańcy gminy lub jednostki pomocnicze gminy wyrażają swoją wolę  
w sytuacjach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy i  jednostki 
pomocniczej.

§ 3
W konsultacjach mają  prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie gminy lub jednostki 
pomocniczej. 

§ 4
Konsultacje polegają na zajęciu stanowiska w zakresie określonym w § 2 w toku zebrania 
wiejskiego poprzez głosowanie jawne. 

§ 5
Z przeprowadzonej konsultacji sporządza się protokół odzwierciedlający głosowanie w danej 
sprawie, który przewodniczący zebrania przedkłada Radzie Gminy. 

§ 6
Uchwała wchodzi  w życie  14 dni po opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Opolskiego.

Uchwała Nr XXVIII/179/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  31 sierpnia 2005 roku

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne 
Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

Na podstawie art.64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 177, poz.1725 
oraz  z  2004 r.  Nr  102,  poz.1055,  Nr  116,  poz.1203)  Rada  Gminy w Zębowicach  uchwala  co 



następuje:

§ 1
Gmina  Zębowice  przystępuje  do  Związku  Gmin  pn.  „Porozumienie   Gospodarczo-Turystyczne 
Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr  XXVIII/180/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  31 sierpnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia  Statutu Związku Gmin pn.  „Porozumienie  Gospodarczo-Turystyczne Gmin 
Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”.

Na podstawie art.67 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, 
Nr 162, poz.1568, Nr 177, poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203)
Rada Gminy w Zębowicach uchwala  co  następuje:

§ 1
Przyjmuje się Statut Związku Gmin p.n. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej 
Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”  w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  Nr XXIIIV / 181 /05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  31 sierpnia 2005 roku.

w sprawie wsparcia działań Izby Rolniczej w Opolu.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. 
Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz  z 2004 r. Nr 102 poz. 
1055 i Nr 116 poz. 1203 ) Rada Gminy w Zębowicach ustala co następuje :

§ 1
Wspiera się działanie Izby Rolniczej w Opolu zmierzające do ustabilizowania sytuacji w skupie 
zbóż, oraz obrony interesu rolników poprzez spowodowanie podwyższenia zaniżonych cen przez 
podmioty  skupowe  zbóż,  zwiększenie  ilości  punktów  skupu  oraz  podwyższenia  parametrów 
jakościowych zbóż w skupie.
Ponadto popiera się działanie Izby mające na celu przesunięcie terminu na okres przejściowy około 
4 lat terminu skupu interwencyjnego na 1 września, jak i umożliwienie łatwiejszego dostępu do 
kredytów skupowych, łącznie z poręczeniem ARR dla podmiotów, które będą skupowały zboża w 
czasie żniw po cenie nie niższej niż 101 euro.
Rada  uważa  również  za  słuszne  przesuniecie  terminu  dostosowania  gospodarstw  rolnych  do 



standardów Unii  Europejskiej  o  kilka  lat,  stworzenie  państwowego funduszu geodezyjnego dla 
aktualizowania działek geodezyjnych, by usprawnić system dopłat powierzchniowych, a także pilne 
wprowadzenie bonów paliwowych dla rolników.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXVIII/182/05
Rady Gminy w Zębowicach

Z dnia 31.08.2005
 
w sprawie przystąpienia szkół z terenu Gminy Zębowice do projektu „Szkoła marzeń”  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142,   poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 
214, poz.1806, z 2003 r.  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 
poz.1203) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§1
Do projektu Szkoła marzeń przystępują następujące szkoły:

154.Publiczne Gimnazjum w Zębowicach,
155.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach
156.Publiczna Szkoła Podstawowa w Radawiu,
157.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Wolnym.

§2
W budżecie Gminy na lata 2007 – 2009 Gmina Zębowice zapewni środki w wysokości do   33 % 
otrzymanej dotacji z budżetu projektu „Szkoła marzeń”, na  finansowanie przyjętej przez gminę 
lokalnej polityki oświatowej, nastawionej na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów 
i absolwentów szkół gminnych.

§3
Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji projektu, pomiędzy Wójtem Gminy Zębowice a 
Dyrektorem Zespołu  Gimnazjalno  – Szkolnego w Zębowicach nastąpi  po  zakwalifikowaniu  do 
projektu szkół wymienionych w § 1.  

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr  XXIX/183/2005
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  04 października 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 



177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z 
dnia  26  listopada  1998  r.  o  finansach  publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, 
Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, 
Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 
656) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 6313,35 zł:
158.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 600 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 600 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 600 zł

159.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 5713,35 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 5713,35 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5713,35 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 9663 zł:
1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 9663 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 8000 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 8000 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1663 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 1663 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 11313,35 zł, z tego:
55. na zadania własne w wysokości 5600 zł:
160.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 5000 zł
56. pozostałe wydatki bieżące  - 5000 zł

161.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 600 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 600 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 600 zł

- na zadania zlecone w wysokości 5713,35 zł:
1.  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   oraz 
sądownictwa – 5713,35 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 5713,35 zł
57. pozostałe wydatki bieżące – 5713,35 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 14663 zł, z tego:
- na zadania własne w wysokości 14663 zł:
1.   Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5000 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 5000 zł
      pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – 9663 zł



Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
      i rentowe – 8000 zł
58. pozostałe wydatki bieżące – 8000 zł
     Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1663 zł
59. pozostałe wydatki bieżące – 1663 zł

§ 3
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:
60. dochody –   6.647.177,70 zł
61. przychody –   674.266 zł
62. wydatki –    7.068.443,70 zł
-    rozchody –      253.000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała Nr XXIX/184/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  4  października 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości .

Na podstawie   art.18  ust. 2  pkt  9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz  z 2004 r. 
Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 )  oraz  art. 28   ust. 1 , art. 37 ust. 1 ustawy   z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U. z  2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje;

§ 1.
Upoważnia się Wójta Gminy do  sprzedaży  w drodze przetargowej działki niezabudowanej nr 712 
z k.m. 14  o powierzchni 0,0332 ha, położonej w obrębie Zębowice.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr  XXIX/185/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  4  października 2005r.

 w sprawie zbycia nieruchomości .

Na podstawie   art.18  ust. 2 pkt  9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 



Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz  z 2004 r. 
Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 )  oraz  art. 28   ust. 1 , art. 37 ust. 1 ustawy   z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U. z  2004 r. Nr 261, poz, 2603 z późn. zm.),   Rada 
Gminy uchwala, co następuje;

§ 1.
Upoważnia się Wójta Gminy do  sprzedaży  w drodze przetargowej działki niezabudowanej nr 711 
z k.m. 14  o powierzchni 0,0424 ha, położonej w obrębie Zębowice.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr  XXX/186/2005
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  25 października 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr  167 poz. 1759 oraz z 2005 r. 
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 
874, Nr 166 poz. 1611, Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 
890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 
poz. 114 i Nr 64 
poz. 565) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 38076 zł:
162.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37076 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 14196 zł
§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 14196 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 22880 zł
§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 22880 zł

2.   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1000 zł
      Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1000 zł
      § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1000 zł  

§ 2
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 75076 zł, z tego:



163.Dział 600 – Transport i łączność – 6000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 6000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6000 zł (sporządzenie dokumentacji 
do budowy dróg w Siedliskach i Zębowicach) 

164.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4000 zł
63. pozostałe wydatki bieżące – 4000 zł

165.Dział 750 – Administracja publiczna – 27000 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 4300 zł
§  6060  –  Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  –  4300  zł  (zakup 
oprogramowania)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 22700 zł
§  6060  –  Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  –  22700  zł  (zakup 
oprogramowania)

166.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37076 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 14196 zł
64. wynagrodzenia – 4808,40 zł
65. pochodne od wynagrodzeń – 982,80 zł
66. pozostałe wydatki bieżące – 8404,80 zł

      Rozdział 80110 – Gimnazja – 22880 zł
67. wynagrodzenia – 4045,05 zł
68. pochodne od wynagrodzeń – 826,81 zł
69. pozostałe wydatki bieżące – 18008,14 zł

 5.  Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1000 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1000 zł
70. pozostałe wydatki bieżące  - 1000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 37000 zł, z tego:

167.Dział 710 – Działalność usługowa – 3000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 3000 zł
71. pozostałe wydatki bieżące – 3000 zł

168.Dział 750 – Administracja publiczna – 19000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 10000 zł
72. pozostałe wydatki bieżące – 10000 zł
Rozdział 75095 –Pozostała działalność – 9000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9000 zł

169.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15000 zł
73. pozostałe wydatki bieżące – 10000 zł
74. dotacje – 5000 zł

§ 3
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:
75. dochody –   6.673.540,70 zł
76. przychody –   674.266 zł
77. wydatki –    7.094.806,70 zł
-    rozchody –      253.000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXX/187/05
Rada Gminy w Zębowicach

z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w 
Zębowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 – 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                    o  
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Dz.U. nr 23, poz.220,    Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 
poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) i art. 6 ustawy z dnia   20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. nr 9 poz. 43,  nr 106 poz. 679, nr 121 poz. 770 i 
z 1998 r. nr 106 poz. 668) i art.19 ust. 2 pkt 2 ustawy                     z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148)            Rada Gminy w Zębowicach uchwala, 
co następuje:

§ 1
W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach stanowiącym załącznik 
do uchwały nr V/30/2003 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 24 lutego 2003 r. w § 3 ust. 1 dodaje 
się pkt „m”, który otrzymuje następujące brzmienie:
„prowadzenie wszelkich spraw wynikających z przepisów prawa dotyczących dróg gminnych oraz 
dróg znajdujących się w zarządzie gminy, utrzymania i eksploatacji urządzeń znajdujących się w 
pasie drogowym na terenie Gminy Zębowice”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2006 r.

Uchwała nr XXX/188/05
Rady Gminy  w Zębowicach

z dnia  25 października 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej.

Na podstawie   art. 18 ust. 2  pkt  9 lit. „a”  ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.Nr142 
poz. 1591, z   2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 177, poz. 1725, z 2004r. nr 102 
poz. 1055, nr 116 poz. 1203/, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Wyrazić  zgodę  na  nieodpłatne   nabycie  od  Państwa  Marii  i  Joachima  Weber,  własności 
nieruchomości zabudowanej budynkiem – stara strażnica OSP we wsi Knieja – działka nr 734/260 o 



powierzchni 0.0248 ha.

§ 2
Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała nr  XXX/189/05
Rady Gminy w Zębowicach

z  dnia  25 października 2005 r.

w  sprawie   nieodpłatnego   przejęcia  nieruchomości  zbudowanej  będącej  własnością   Agencji 
Nieruchomości Rolnych

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr142 
poz. 1591, z   2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 177, poz. 1725, z 2004r. nr 102 
poz. 1055, nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457), 
w związku  z  art.  13   ust.  2   i  art.  11    ust.2  ustawy  z   21  sierpnia   1997 r.  o  gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co 
następuje :

§ 1
Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  nieodpłatnego  przejęcia  od  Agencji  Nieruchomości Rolnych 
nieruchomości  zbudowanej   położonej  w Zębowicach  oznaczonej  jako  działka :  nr  707/22 
k.m.  14    o  powierzchni    0,0149  ha.
Powyższa działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym, który  prawidłowo funkcjonuje   z 
budynkiem  mieszkalnym położonym na sąsiedniej działce nr 777/92  stanowiącej własność Gminy. 

§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXX/190/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  25 października 2005r.

w sprawie nabycia odpłatnie na własność Gminy Zębowice nieruchomości drogi. 

Na podstawie   art. 18 ust. 2  pkt 9 lit. „a”  ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.Nr142 
poz. 1591, z   2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 177, poz. 1725, z 2004r. nr 102 
poz. 1055, nr 116 poz. 1203/, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Zębowice działki z przeznaczeniem na drogę, 
położonej w Radawiu  o numerze  ewidencyjnym  410 / 1  o powierzchni  1158  m˛.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXX/191/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie wystąpienia do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie 
na własność nieruchomości

Na  podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy z dnia 19 
października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi skarbu państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 
208, poz. 2128 z późn. zm.), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie na własność gminy 
Zębowice, nieruchomości położonych w Zębowicach oznaczonych jako działki:

78. działka nr 558/22 o powierzchni 2,8115 ha,
79. działka nr 677/10 o powierzchni 0,2417 ha,
80. działka nr 671/13 o powierzchni 0,2710 ha.

§ 2
Wystąpienie, o którym mowa w § 1, uzasadnione jest koniecznością należytego zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej gminy Zębowice w zakresie zadań własnych 
dotyczących:

170.ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
171.zaopatrzenia w wodę, kanalizację i oczyszczalnia ścieków komunalnych,
172.ochrony  przeciwpożarowej  i  przeciwpowodziowej,  w  tym  wyposażeniu  i  utrzymaniu 
gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
173.kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
174.zieleni gminnej i zadrzewień,
(art. 7 ust. 1, pkt 1, 3, 10, 12 i 14 ustawy o samorządzie gminnym).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice, który w szczególności sformułuje 
wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XXXI/192/2005
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia  28 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr  167 poz. 1759 oraz z 2005 r. 
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 109 
i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 
148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 177 poz. 1725, Nr 189 
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 
poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 
poz. 565) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 250910 zł, z tego:
175.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1800 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1800 zł
§  0690 – Wpływy z różnych opłat – 1800 zł

2.   Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1500 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych – 1500 zł
§  0430 – Wpływy z opłaty targowej – 1500 zł

3.   Dział 758 – Różne rozliczenia – 56123 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 
46823 zł
§  2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 46823 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 9300 zł
§  0920 – Pozostałe odsetki – 9300 zł

176.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 88307 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 71147 zł

      §  2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
      powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 
      10647 zł

§  6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 60500 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 17160 zł

      §  2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
      powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
      17160 zł
177.Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2000 zł
§  0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2000 zł

178.Dział 852 – Pomoc społeczna – 70540 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 



ubezpieczenia społecznego – 70400 zł
§  2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami – 70400 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 140 zł
§  2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami – 140 zł

7.   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22640 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 22640 zł
§  2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin) – 22640 zł

8.   Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8000 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki – 8000 zł
§  2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 60907 zł, z tego:
1.   Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12600 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12600 zł
§  0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12600 zł

2.   Dział 801 – Oświata i wychowanie – 27807 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 10647 zł
§  2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 
10647 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 17160 zł
§  2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –17160 
zł

3.   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20500 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 20500 zł
§  0830 – Wpływy z usług – 20500 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 241606 zł, z tego:
- na zadania własne w wysokości 170000 zł, z tego :
179.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 200 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 200 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 200 zł

180.Dział 600 – Transport i łączność – 6000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne – 6000 zł
§  6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki 410/1 k.m. 4 
– obręb Radawie – droga) – 6000 zł

181.Dział 750 – Administracja publiczna – 411 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 411 zł
§  6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego (realizacja projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny) – 411 zł

182.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 122049 zł



Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 95829 zł
81. pozostałe wydatki bieżące – 35329 zł
§  6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 32900 zł (przebudowa klatki 
schodowej i pokrycia dachowego oraz wymiana ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w 
Zębowicach) – 32900 zł
§  6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27600 zł (zakup pieca 
konwekcyjnego – 22200 zł, zakup zmywarki – 5400 zł)
Rozdział 80104 – Przedszkola – 740 zł
wynagrodzenia – 650 zł
pochodne od wynagrodzeń – 90 zł
Rozdział 80110 - Gimnazja – 25480 zł
wynagrodzenia – 24000 zł
pochodne od wynagrodzeń – 1480 zł

5.   Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2000 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2000 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 2000 zł

6.   Dział 852 – Pomoc społeczna – 8000 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 4000 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 4000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4000 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 4000 zł

7.   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 23340 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 700 zł
-  wynagrodzenia – 700 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 22640 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 22640 zł

8.   Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8000 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki – 8000 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 8000 zł

- na zadania zlecone w wysokości 71606 zł, z tego:
1.   Dział 852 – Pomoc społeczna – 71606 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 71466 zł
-  wynagrodzenia – 1200 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 70266 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 140 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 140 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 51603 zł, z tego:

- na zadania własne w wysokości 50537 zł, z tego:
1.   Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13243 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 740 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 740 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 10811 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 10811 zł
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1692 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 1692 zł

2.   Dział 852 – Pomoc społeczna – 8000 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 4000 zł



-  pozostałe wydatki bieżące – 4000 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4000 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 4000 zł

3.   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22683 zł 
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 22683 zł
-  pochodne od wynagrodzeń – 2550 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 20133 zł

4.   Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6611 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 6611 zł
§  6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja oświetlenia ulicznego) – 
6611 zł
      
- na zadania zlecone w wysokości 1066 zł, z tego:

1.   Dział 852 – Pomoc społeczna – 1066 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1066 zł
-  pochodne od wynagrodzeń – 1066 zł

§ 3
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:
82. dochody –   6.863.543,70 zł
83. przychody –   674.266 zł
84. wydatki –    7.284.809,70 zł
-    rozchody –      253.000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXXI/193/2005      
Rady Gminy Z bowiceę

z dnia  28 listopada 2005r.

w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci oraz zwolnie  ś ś ś ń
z podatku od  nieruchomo ci.ś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. – Dz. U nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 
113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568,nr 
177, poz.1725; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203); art. 5 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnychł  (tekst jednolity z 2002 r. – Dz. U nr 9, poz. 84, nr 
200, poz. 1683; z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039, nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, nr 
203, poz. 1966; z 2004 r.  nr 188, poz. 1840, nr 92, poz. 880, 884, nr 96, poz. 959, nr 123, poz. 1291 
oraz z 2005 r. nr 130, poz. 1087, nr 164, poz. 1365, nr 169, poz. 1419, nr 167, poz.1399) uchwala 
si , co nast puje:ę ę

§ 1.



Ustala si   roczne stawki podatku od nieruchomo ci w wysoko ci:ę ś ś
1) od gruntów: 
a) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób ą ł ś ę
 zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -    0,68 z  od 1 mł ˛ powierzchni
b) pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 z  od 1 haę ł  
powierzchni;
c) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ł ę ł ł ś ż
 publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 0,30 z  od 1m  powierzchni; ż ł ˛
2) od budynków lub ich cz ci: ęś
183.mieszkalnych -  0,56 z   od 1mł  ˛ powierzchni u ytkowej; ż
b) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ą ł ś
ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej – 15,50 z  od 1męś ę ł ś ł ˛ powierzchni 
u ytkowej; ż
c) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ę ł ś
materia em siewnym – 8,58 z  od 1mł ł ˛ powierzchni u ytkowej; ż
d) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze  ę ł ś ś ń
zdrowotnych  - 3,71 z  od 1mł ˛ powierzchni u ytkowej; ż
e) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ł ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego  - 5,60 z  od 1mż ł ˛ powierzchni u ytkowej;ż
2) od budowli – 2 % ich warto ci, okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy zś ś  

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 - tekstł  
jednolity z pó n. zm.). ź

§ 2
Zwalnia  się  z  podatku  od  nieruchomości  grunty  znajdujące  się  w  posiadaniu  osób  fizycznych 
stanowiące  drogi  zajęte  pod  wewnętrzną  komunikację  gospodarstw  rolnych,  leśnych  i 
nieruchomości oraz zajęte pod drogi publiczne.

§ 3
Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r.

Uchwała  nr XXXI/194/05
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 listopada 2005 roku
 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747z późn. Zmianami) i § 5 ust.1 pkt 1 i ust. 
2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 26, poz.257 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Dz.U.Nr 23, 
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i  Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. 



Dz.U.Nr 80,  poz.717,  Nr 162, poz.1568 i  Nr 177,  poz.1725)  po rozpatrzeniu wniosku Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zębowice na okres od 
01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w wysokości 2.77 zł + 7% Vat za 1 m3 oraz miesięczną opłatę stałą 
w wysokości 2,43zł + 7% Vat na odbiorcę.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 4
Z dniem wejścia w życie taryf , o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 
XI/70/03 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 listopada  2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za 
wodę z wodociągu gminnego.

Uchwała nr XXXI/195/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 listopada 

w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie art. 18 ust.2 ptk. 15 i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 127 i Nr 124 poz. 1806, z 2003r. poz. 1055, Nr 115 poz. 1203/ oraz art.24 ust. 6 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę /Dz. . Nr 72 poz. 747 ; z 
2002r.  Dz.  U. Nr.113 poz.  984;  z 2004 r.  Nr 96 poz.  959,  Nr 173 poz.  1808/ Rada  Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
184.Ustala się dopłaty do taryfowych odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z terenu 
gminy Zębowice:

85. do ceny 1m3 wody  - 0,97 zł
185. Źródłem dochodu, z których pokryta zostanie dopłata, o której mowa w ust 1, będą wpływy z 
podatków opłat lokalnych.
86.

§2
Dopłata o której mowa w §1 przekazywana będzie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i 
Wodociągów w Zębowicach ul. Murka 2 do 15 dnia każdego miesiąca.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

87.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku i z tym dniem traci moc Uchwała Nr 
XXII/149/04 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia dopłaty dla 
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowych na terenie gminy.



Uchwała Nr  XXXI/196/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  28 listopada 2005 r.

88.
89. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych
90.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.  Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622,  
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 
306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. 
Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971/ oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115 poz. 741, Nr 106 poz. 668, z 1998 r. 
Nr  49 poz.  484,  z 1999 r.  Nr  6  poz.  70,  z  2000 r.  Nr 46 poz.  543/  Rada Gminy uchwala,  co 
następuje:

                                                                          § 1
Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych 
stanowiących  odrębny  przedmiot  własności  wraz  z  częściami  przynależnymi  oraz  udziałem w 
części wspólnej nieruchomości oznaczonych jako:
186.lokal położony w Osiecku 30 na działce Nr 176 i 230/177 km 1,
187.lokal  położony w Radawiu przy ul. Stawowej 5  na działce Nr 17, 19, 12 km 12,
188.lokale  położone w Radawiu przy ul. Szkolnej 20 na działce Nr 589/140 km 3,
189.lokale  położone w Zębowicach przy ul. Oleskiej 21 na działce 398/27 km 14,
190.lokal położony w Łące 33 na działce Nr 25 km 1,
191.lokale położone w Pruskowie 19 na działce Nr 14/6 i 20/6 km 2,
192.lokale położone w Radawiu przy ul. Opolskiej 27 na działce Nr 695/143 km 3.
91.
                                                                         § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                          § 3
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu 
Gminy w Zębowicach oraz poszczególnych sołectw.  

Uchwała  Nr XXXI/197/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  28 listopada 2005  roku

w sprawie zmiany  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2005 stanowiący uchwałę 
Nr XXII/144/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Na postawie art.4 1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości          i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz.230 z 1984,nr 34 poz184, z 1987 nr 33 poz.180, 
z 1989r .Nr 35 poz.192, z 1990r. Nr 34 poz.198, Nr 73 poz.431, z 1991 r. nr 73 poz.321 nr 94 
poz.419, z 1996 r. nr 127, poz.593, z  1997 r. nr 88, poz.554, zm.Dz.U. nr 160 poz.1083, z 1997 r. nr 
113, poz.732, nr 121 poz.770, z 1998 r. nr 106, poz.668, z 2000 r.       nr 12, poz.136, nr 120 
poz.268, z 2001 r. nr 60, poz.610/ oraz  art.18 ust.2 pkt 15 i art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591,    z 2002 r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 



62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, nr 
162, poz.1568, nr 177,poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i nr 167,poz.1759 
oraz  z  2005  r.  nr  172  poz.1441  i  nr  175  poz.1457)/  Rada  Gminy w  Zębowicach  uchwala  co 
następuje: 

§ 1
W uchwale Nr XXII/144/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2005 
załącznikowi  Nr 2 do niniejszej  uchwały stanowiącemu harmonogram wydatków na realizację 
Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  nadaje  się  nowe  brzmienie  i 
stanowi  on załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
                                                            

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy

Uchwała nr XXXI/198/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 listopada 2005

w sprawie ustalenia zasad określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
w  oświatowych  jednostkach  organizacyjnych  na  terenie  gminy  Zębowice  dodatków  do 
wynagrodzenia i dodatków socjalnych w 2006 r.

Na  podstawie:  art.  30  ust.  6  i  art.  54  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku  –  Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) w związku     z art.18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 
r.  roku  w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz.181), zwanego dalej „rozporządzeniem” po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się zasady przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli.
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a)  począwszy  od  pierwszego  dnia  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  miesiącu,  w 
którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b)  za  dany miesiąc,  jeżeli  nabycie  prawa do  dodatku  lub  wyższej  jego  stawki  nastąpiło  od 
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz za dni,  za które otrzymuje wynagrodzenie,                       z 
zastrzeżeniem art.  20  ust.  6  Karty  Nauczyciela.  Dodatek   ten  przysługuje  również   za  dni 
nieobecności w pracy z  powodu niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności 
osobistego  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem  lub  chorym  członkiem  rodziny,  za  które 



nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§2
Uchwala się zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest w szczególności:
a)  uzyskiwanie  przez  uczniów,  z  uwzględnieniem  ich  możliwości  oraz  warunków  pracy 

nauczyciela,  dobrych  osiągnięć  dydaktyczno-wychowawczych  potwierdzanych  wynikami 
klasyfikacji lub promocji,  efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, 
zawodach olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 

uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
d) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
e) podnoszenie umiejętności zawodowych,
f) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
g) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 

urządzeń szkolnych,
h) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
i) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
j) przestrzeganie dyscypliny pracy;
k) udział w organizowaniu imprez  i uroczystości szkolnych,
l) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
ł) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 

na terenie szkoły,
m) prowadzenie lekcji  koleżeńskich,  przejawianie  innych form aktywności w ramach wewnątrz 

szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
n) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż 

6 miesięcy.
3.  Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli 

wynosi  do  5%  kwoty  planowanej  na  wynagrodzenie  zasadnicze  tych  nauczycieli.  Kwotę 
dodatków motywacyjnych przypadających dla poszczególnych jednostek oświatowych podwyższa 
się o wysokość dodatków przyznanych dla dyrektora jednostki.

4. Dodatek motywacyjny nauczyciela nie może być wyższy niż 250 zł, a dyrektora 800 zł.
5.  Nauczycielowi  dodatek  motywacyjny przyznaje  dyrektor  w ramach środków przyznanych w 

budżecie gminy, a dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy.
6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności             w 

pracy,  w  okresie  urlopu  dla  poratowania  zdrowia,  w  okresach  za  które  nie  przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze.

§3
Uchwala się zasady przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli.
1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z §5 rozporządzenia
2.  Nauczycielom,  którym  powierzono  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  stanowiska 

kierownicze  przysługuje  dodatek  funkcyjny w wysokości  określonej  w tabeli  oraz  w pkt.  5 
niniejszego paragrafu.

3.  Dodatek funkcyjny dla  dyrektora przyznaje Wójt  Gminy w granicach stawek określonych w 
tabeli uwzględniając m. in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk 
kierowniczych w placówce.

4.  Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz 
osób wymienionych w pkt. 5 przyznaje dyrektor placówki z uwzględnieniem posiadanych na ten 
cel środków.



5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
a) opiekuna stażu w wysokości 40 - 50 zł miesięcznie za nauczyciela stażystę powierzonego opiece, 

nie więcej niż 90 zł w przypadku opieki nad więcej niż jednym stażystą,
b) wychowawcy klasy/grupy w przedszkolu w zależności od ilości dzieci:
- do 10 dzieci -30 zł 
- 11 do 20 dzieci – 40 zł
- 21 i więcej dzieci – 50 zł  
6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono 

odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekracza 3 
miesiące.

7.  Dodatek  funkcyjny  w  stawce  ustalonej  dla  dyrektora  jednostki  oświatowej  przysługuje 
wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po                    3 
miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

8. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu     w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji.

9. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 
miesiącu w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego, wygasł okres powierzenia 
stanowiska lub nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków           z innych powodów.

10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 
okresie  urlopu  dla  poratowania  zdrowia  oraz  w  okresach,  za  które  nie  przysługuje 
wynagrodzenia zasadnicze.

11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego

Dyrektor szkoły, zespołu szkół:
Do 8 oddziałów
od 9 do 16 oddziałów
od 17 oddziałów i więcej

250 – 400 zł
400 – 550 zł
500 – 750 zł

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół 250 – 400 zł

Dyrektor przedszkola:
 1 – 3 oddział
4 oddziały i więcej)  

 250 – 400 zł
350 – 500 zł

§4
Uchwala się zasady przyznawania dodatku za warunki pracy dla nauczycieli.
Zgodnie  z  postanowieniami  art.  34  ust.  1  Karty  Nauczyciela  oraz  §  8  i  §9  rozporządzenia, 
nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę przeprowadzoną w trudnych lub uciążliwych 
warunkach, 
Nauczycielowi wykonującemu pracę w trudnych i uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za 
warunki pracy w wysokości:
§8 pkt 1 – 5 rozporządzenia        – 5 zł
§8 pkt 6 – 10 rozporządzenia      – 6 zł
§8 pkt 11 – 12 rozporządzenia    – 12 zł
§8 pkt 13 – 19 rozporządzenia    – 2 zł
§9 ust 1 pkt 1 rozporządzenia     – stawkę z §8 zwiększa się odpowiednio o 50%
§9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia     – 7 zł
§9 ust 2 rozporządzenia              – 7 zł
Dodatek za warunki pracy wypłaca się w kwocie wynikającej z przemnożenia stawki tego dodatku 



przez liczbę godzin zajęć w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych, zrealizowanych 
przez nauczyciela w miesiącu, za który jest wypłacany, przy czym niepełną godzinę zajęć zaokrągla 
się do pełnej godziny.

§ 5
Uchwala  się  zasady  wynagradzania  nauczycieli  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
1.  Nauczycielom  przysługuje  wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny 

zrealizowanych  zastępstw  doraźnych  zgodnie  z  postanowieniami  art.  30  ust.  6  pkt.  2  Karty 
Nauczyciela.

2.  Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  ponadwymiarową i  doraźnych  zastępstw ustala  się  dzieląc 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną 
liczbę  godzin  obowiązkowego  wymiaru  zajęć,  ustalonego  dla  rodzaju  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych  lub  opiekuńczych  realizowanych  w  ramach  godzin  ponadwymiarowych 
nauczyciela.

3.  Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  przydzielone  na  planie  organizacyjnym  nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizował zajęć z powodu:
a) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
b) rozpoczynania lub kończenia roku szkolnego w środku tygodnia,
c) usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
d) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy 
e) udziału dzieci w rekolekcjach kościelnych

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają 
dni,  o  których  mowa  w  ust.  6  –  za  podstawę  ustalenia  liczby  godzin  ponadwymiarowych 
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na 
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony   o 1/5 tego wymiaru (lub Ľ, gdy dla 
nauczyciela  ustalono  czterodniowy  tydzień  pracy)  za  każdy  dzień  usprawiedliwionej 
nieobecności  w  pracy  lub  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy,  bądź  inny  dzień,  w  którym 
nauczyciel  pracy  nie  wykonał  z  powodów  określonych  w  ust.  6.  liczba  godzin 
ponadwymiarowych,  za  które  przysługuje  wynagrodzenie  w  takim  tygodniu,  nie  może  być 
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Zmiany w przydziale godzin ponadwymiarowych wprowadza się po uprzednim zatwierdzeniu 
przez Wójta Gminy aneksów do projektów organizacji jednostek oświatowych.

§ 6
Uchwala się zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
1.  Nauczycielom przysługuje  dodatek  mieszkaniowy zgodnie  z  postanowieniami  art.  54  Karty 

Nauczyciela.
2.  Nauczycielowi  posiadającemu  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela 

przysługuje  dodatek  mieszkaniowy,  zwany dalej  „dodatkiem”,  w wysokości  uzależnionej  od 
liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
a) dla 1 osoby – 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia – za pracę pracowników 

określonego  przez  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  zwanego  dalej  „najniższym 
wynagrodzeniem”,

b) dla 2 osób – 8% najniższego wynagrodzenia,
c) dla 3 osób – 10% najniższego wynagrodzenia,
d) dla 4 i więcej osób – 12% najniższego wynagrodzenia.

3.  Do  członków  rodziny  nauczyciela  uprawnionego  do  dodatku  zalicza  się  wspólnie  z  nim 
zamieszkujących:
a) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
b) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 



18  roku  życia  lub  do  czasu  ukończenia  przez  nie  szkoły  ponadpodstawowej  albo 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

d) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące  studentami,  do  czasu  ukończenia  studiów  wyższych,  nie  dłużej  jednak  niż  do 
ukończenia 26 roku życia,

e) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
4.  Nauczycielowi  i  jego  współmałżonkowi,  będącemu  także  nauczycielem,  stale  z  nim 

zamieszkującemu,  przysługuje  tylko  jeden  dodatek  w  wysokości  określonej  w  ust.  2. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego 
lokalu mieszkalnego.

6. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w pkt. 3 nauczyciel otrzymujący 
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły, organ 
prowadzący  szkołę.  W  przypadku  nie  powiadomienia  o  zmianie  liczby  członków  rodziny, 
nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c)  odbywania  zasadniczej  służby  wojskowej,  przeszkolenia  wojskowego,  okresowej  służby 

wojskowej;  w przypadku jednak gdy z  nauczycielem powołanym do służby zawarta  była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta została zawarta,

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
9.  Dodatek  przyznaje  się  na  wniosek  nauczyciela  (dyrektora  szkoły)  lub  na  wspólny  wniosek 

nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem ust. 2.
10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

§ 7
Ustala się wysokość nagród dla nauczycieli w sposób następujący:
1. Nagroda organu prowadzącego w wysokości nie mniejszej niż 15 % uposażenia zasadniczego 

nauczyciela.
2.  Nagroda  dyrektora  placówki  oświatowej  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  10  %  uposażenia 

zasadniczego nauczyciela.

§ 8
Traci  moc  uchwała  nr  XXIV/157/2005  z  dnia  28  lutego  2005  r.  w  sprawie  ustalenia  zasad 
określających  niektóre  zasady  przyznawania  nauczycielom  zatrudnionym  w  oświatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Zębowice dodatków do wynagrodzenia i dodatków 
socjalnych w 2005 r.
 

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006r.

Uchwała Nr XXXI/199/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 listopada 2005r.



w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568 i Nr 177 poz. 1725, 
z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 
175 poz.1457), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:
                                                      

§ 1
 Załącznik do  Statutu Gminy Zębowice przyjęty uchwałą Nr XVI/32/03 z dnia 24 lutego 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zębowice, zmieniony uchwałą Nr XVI/98/04 z dnia 27 maja 
2004 r  w sprawie zmiany Statutu Gminy otrzymuje brzmienie:
      „Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:
193.Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Zębowicach.
194.Publiczne Przedszkole w Zębowicach.
195.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach.
196.Zakład Gospodarki  Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała  nr XXXI/200/05
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  28 listopada 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości .

Na podstawie   art. 18  ust. 2  pkt  9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz  z 2004 r. 
Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806  i  z  2005r. Nr 172  poz. 1441 )  oraz  art. 
28   ust. 1 , art. 37 ust. 1 ustawy   z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami   ( Dz.U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),   Rada Gminy uchwala,  co następuje;

§ 1.
Upoważnia się Wójta Gminy do  sprzedaży  w drodze przetargowej działki niezabudowanej nr 
400/13 z k.m. 1  o powierzchni    0,6227 ha, położonej w obrębie Osiecko.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Uchwała nr XXXI/201/05
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  28 listopada 2005 roku

w sprawie przyjęcia  Statutu Związku Gmin pn.  „Porozumienie  Gospodarczo-Turystyczne Gmin 
Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”.

Na podstawie art.67 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 177, poz.1725 
oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,z 2005 r. Dz.U. Nr 172,poz.1441) Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala  co  następuje:

§ 1
Przyjmuje się Statut Związku Gmin p.n. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej 
Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”  w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i  tym dniem  traci moc uchwała nr XXVIII/180/05 z 
dnia  31  sierpnia  2005  r.   w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Związku  Gmin  pn.  ”Porozumienie 
Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”.

Uchwała Nr XXXI/202/05
Rady Gminy w Zębowicach z dnia

28 listopada 2005 r.

w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia na gazyfikację gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 
214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 
1203/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

                                                                        § 1.
Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z firmą G.E.N. Gaz Energia S.A. z siedzibą 
w Poznaniu ul. Obornicka 235, mającego na celu podjęcie działań  umożliwiających  zaopatrywanie 
mieszkańców gminy w gaz ziemny.

                                                                        § 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Zębowicach.

                                                                        § 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  XXXII/203/2005
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2006 r.



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 
1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 144 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 109, 116, 118, 124, 128 ust. 2 pkt  
1 i 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 177 poz. 1725, 
Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264 i Nr 123 poz. 1291, 
Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565) i art. 420 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 i 
Nr 115 poz. 1229, z 2002 r. Dz. U. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 233 poz.  
1957 oraz z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 
190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 92 
poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 
25 poz. 202, Nr 62 poz. 552, Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 
1362, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1458)Rada Gminy w Zębowicach uchwala, 
co następuje:

§ 1
   Uchwala się budżet gminy Zębowice na 2006 r.:
92. dochody w kwocie 7351345 zł
93. wydatki w kwocie 7121587 zł
94. rozchody w kwocie 229758 zł finansowane z nadwyżki budżetowej.  

§ 2
Dochody budżetu gminy w podziale wg źródeł pochodzenia określa załącznik Nr 1 
w  kwocie  7351345  zł,  z  czego  dotacje  na  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej 
wynoszą 804744 zł, a dotacje na zadania powierzone wynoszą 3402 zł.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 
47000 zł – dz. 851 rozdział 85154 § 0480.

§ 3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w kwocie 
7121587 zł, z czego wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 804744 
zł, a na zadania powierzone – 3402 zł.
Wydatki  na realizację  zadań określonych w programie profilaktyki  i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynoszą 47000 zł – dz. 851 rozdział 85154.

§ 4
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 1091350 zł. Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3.

§ 5
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50000 zł.

§ 6
Ustala się dotacje:
197.dz. 851 rozdział 85154  - 3000 zł na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi,
198.dz. 852 rozdział 85295 - 57000 zł dla Stacji Leczenia i Opieki „Caritas” Diecezji Opolskiej
199.dz. 900 rozdział 90017 – 70000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
      w Zębowicach



200.dz. 926 rozdział 92605 - 25000 zł dla Ludowych Zespołów Sportowych.

§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 13500 zł (załącznik Nr 4).

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach w wysokości 472710 zł (załącznik Nr 5).

§ 9
Rada  Gminy  upoważnia  Wójta  Gminy  do  dokonywania  przeniesień  planu  wydatków  między 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem zmian 
powodujących zmniejszenia wydatków na inwestycje.

§ 10
Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy 
w roku 2006 nie może przekroczyć 50000 zł.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 r.

Nr XXXII/203/2005 Rady Gminy 
w Zębowicach 
z dnia  29 grudnia 2005 r. 

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2006 (w zł)

Lp.
                                                                       

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Paragraf 
Rozdzia

ł Dział
1 Dz. 020 – LEŚNICTWO

02001 – Gospodarka leśna 
§ 0750 – dochody z najmu i  dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu 
terytorialnego  lub  innych  jednostek  zaliczanych  do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 1000

1000
1000

2 Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
40002 – Dostarczanie wody 
§ 0690 – wpływy z różnych opłat         1200

1200
1200



3 Dz. 617 – TRANSPOPRT  I ŁĄCZNOŚĆ
60017 – Drogi wewnętrzne
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów realizacji 
inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek 
sektora finansów publicznych 500000

    500000
500000

4 Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0830 – wpływy z usług
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

5000
48000

25000

78000

78000

5
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
75023 – Urzędy gmin
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 

500

2000
1000

500

3000

         3500

6 DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

§ 0350 – podatek od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 
formie karty podatkowej

4000

4000

1249222



 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 
opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 – podatek od nieruchomości
§ 0320 – podatek rolny
§ 0330 – podatek leśny
§ 0340 – podatek od środków transportowych
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 – podatek od nieruchomości
§ 0320 – podatek rolny
§ 0330 – podatek leśny
§ 0340 – podatek od środków transportowych
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn
§ 0370 – podatek od posiadania psów
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za 
czynności urzędowe
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 

360000
3000

67500
4000

180000
93000
14800
2000
3000
2200
2000

1000
12000

10000
1000
2000

485722
2000

434500

310000

13000

    487722

7 Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 – Szkoły podstawowe
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł
80104 – Przedszkola
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
§ 0830 – wpływy z usług
80110 – Gimnazja
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

30303

10101

16000
30240

48840

      16280

      40404

46240

65120

151764



8
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

47000

      
      47000

47000

9
DZ.852 – POMOC SPOŁECZNA
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin
85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin
85295 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)

52000

82000

18000

52000

82000

18000

     152000

10 Dz.  854  –  EDUKACYJNA  OPIEKA 
WYCHOWAWCZA
85401 – Świetlice szkolne
§ 0830 – wpływy z usług 30000

30000
30000

11
RAZEM DOCHODY WŁASNE (1 – 10)

2213686 2213686 2213686

12
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa
75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

2270790

1927588

131135

2270790

1927588

131135

4329513

13
RAZEM SUBWENCJE (12)

4329513 4329513 4329513

14 Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 63078

63078
63078

15 Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

666

666



rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 666

16 Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75414 – Obrona cywilna
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 1000

1000
1000

17 Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

700000

        5000

35000

700000

5000

35000

740000

18
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

( 13 -17 )

804744 804744 804744

19 Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 – Urzędy Wojewódzkie
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 3402

3402
3402

20
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE 

(19)         3402 3402 3402

21
OGÓŁEM DOCHODY

( 10 + 12 + 17 + 20 )

7351345 7351345 7351345

20



P L A N    W Y D A T K Ó W   N A  2006 R. (w zł)

Wydatki ogółem w tym wydatki:

wyna-
grodzenia

1 2 3 4 5 6
1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA 
WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
Rozdział 01030 -IZBY ROLNICZE

144500

142000
2500

142000
2500

2. Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE
Rozdział 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

970389
178389
792000

88389
792000

90000

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI 
I NIERUCHOMOŚCIAMI

30000

30000 30000

4.Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

175000

175000 175000 25000

 5. Dział 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE
Rozdział 75022 – RADY GMIN
Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN
Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1196316
80355
37000

1063961
15000

18961

80355
37000

1045000
15000

55000

660200

6. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

52000
52000 52000 8000

7. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT 
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI 
BUDŻETOWYCH

17000

17000 17000

8. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST

44000

44000 44000

9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE, w tym 

2658236
1283404 1283404 814000



projekt „SZKOŁA MARZEŃ”
Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA
Rozdział 80110 – GIMNAZJA, w tym 
projekt „ SZKOŁA MARZEŃ”
Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKO-
NALENIE NAUCZYCIELI
Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

40404
458600
794702
65120

104030

11300
6200

40404
458600
794702
65120

104030

11300
6200

21492,53
283000
466000

19193,99
5000

10. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE 
ALKOHOLIZMOWI

47000

47000 47000

11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
EMERYTALNE I RENTOWE
Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE
Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE 
I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

383000

82000
6000

192000

5000
98000

82000
6000

192000

5000
98000

143600

12. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85322 – FUNDUSZ PRACY

17000
17000 17000 13000

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

94000
94000 94000 42700

14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA
I OCHRONA WÓD
Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI 
W MIASTACH I GMINACH 
Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW 
I DRÓG
Rozdział 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

275000

15000
30000

10000

150000

70000

50000

15000
30000

10000

100000

70000

15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, 
ŚWIETLICE I KLUBY
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI
Rozdział 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

135000

50000
60000
25000

50000
60000
25000

10100
21000

16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU

25000

25000 25000



17. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 
                               (1-16)

6263441 6263441 1091350 5172091 2546600

18. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

63078
63078 63078 52700

19. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA

666

666 666 557

20. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

1000
1000 1000

21. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

740000

700000

5000

35000

700000

5000

35000

12000

22. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 
                                   (18 – 21)

804744 804744 804744 65257

23. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

3402
3402 3402 2840

24.  RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA 
POWIERZONE (23) 3402 3402 3402 2840

25. O G Ó Ł E M (17+22+24) 7071587 7071587 1091350 5980237 2614697

26. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 50000

27. RAZEM WYDATKI (25+26) 7121587

28. ROZCHODY : 



§ 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

55650

174108

29. R A Z E M (27 + 28) 7351345

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXII/203/2005 
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 2005r.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2006 R.

Lp.     Dział, 
rozdział, paragraf Zakres rzeczowy  inwestycji Kwota w zł

1. 010-01010-6050 Budowa sieci wodociągowej dla wsi Osiecko oraz 
zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym 142000 

2. 600-60016-6050 Budowa dróg:
1. w Zębowicach – nr dz. 134/33, 13, 215/22, 

190/135, 9, 118/1, 475/133, 770/9, 373/5, 471/1, 
467/1, 635/1, 685/38, 684/38, 713, 217/166, 
264/161

2. w Kadłubie Wolnym – nr dz. 917/2, 917/1, 673, 
760, 759, 721, 726, 569  

3. w Radawiu – nr dz. 358/1, 373/1, 368/1, 410/1, 
103/17, 6

4. w Knieji – nr dz. 713/267, 622/96, 117, 712/147, 
710/147, 708/172, 293, 297, 709/172, 315/204

5. w Siedliskach – nr dz. 181/1, 112, 170, 169, 209, 
126, 119

6. w Poczołkowie – nr dz. 376/60, 359/72, 75, 5, 38 
7. w Osiecku – nr dz. 260/115, 257/149, 255/91
8. w Łące – nr dz. 180/23, 24, 235/19, 214/21
9. w Pruskowie– nr dz. 33

88389 

3. 600-60017-6050 Budowa dróg:
1. w Nowej Wsi – nr dz. 60/17, 235/4, 109/32 o dł. 

1,268 km
2. w Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł. 1,284 

km

792000 

4. 750-75023-6630 Realizacja projektu „eUrząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny”

18961



5.900-90015-6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego 50000

6. OGÓŁEM (1-5) 1091350

Załącznik Nr 4
do uchwały  Nr XXXII/203/2005
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. Treść Plan na 2006 r.
(zł)

1. 
Stan funduszu na początek roku 

3000.-

2.
Przychody

10500.-

2.1 Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego 
korzystania  ze  środowiska .

  
10500.-

 X Razem : 13500.-    
3. Wydatki : 13500.-

3.1

3.2

3.3

 Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień ,
 zakrzewień  oraz parków wiejskich   ;      
- zakup drzewek i krzewów .

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym
wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów ; 
- akcja „ Sprzątanie Świata „ .
 Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy 
(wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom).

7200.-

1000.-
                                   

5300.- 

4. Stan funduszu na koniec roku 2006 r. 0.-
X Razem : 13500,-

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXXII/203/2005 
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 29 grudnia 2005 r.

P L A N   F I N A N S O W Y   Z A K Ł A D U   B U D Ż E T O W EG O  N A  2006R.
(w zł)



1 2 3
1. Stan środków obrotowych na początku roku 32000
2. Przychody ogółem

z tego:
-2 dochody własne 
-3 dotacja

440710

370710
70000

3. Razem (1+2): 472710
4. Wydatki ogółem:

z tego:
-4 wynagrodzenia
-5 pochodne od wynagrodzeń
-6 pozostałe wydatki bieżące

433977

193400
39000

201577
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4) 38733

Uchwała nr  XXXII/204/2005
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr  167 poz. 1759 oraz z 2005 r. 
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 
874, Nr 166 poz. 1611, Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 
890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 
poz. 114 i Nr 64 poz. 565)  Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 4400 zł, z tego:
1.   Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4400 zł 

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 4400 zł
§  2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych – 4400 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 9065 zł, z tego:

201.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4400 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych – 4400 zł                                                                                                       § 
0310 – Podatek od nieruchomości – 4400 zł

202.Dział 852 – Pomoc społeczna – 4665 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
– 4665 zł                                                                                                                    §  2010 – 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2824 zł    §  2030 - 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin – 
1841 zł



§ 2
W budżecie gminy na 2005 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 8380 zł, z tego:

203.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –6000 zł

95. pozostałe wydatki bieżące – 6000 zł
204.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2380 zł
      Rozdział 80110 – Gimnazja – 2380 zł

96. pochodne od wynagrodzeń – 400 zł
97. pozostałe wydatki bieżące – 1980 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 13045 zł, z tego:

- na zadania własne w wysokości 10221 zł, z tego:

205.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2380 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 100 zł 
-  pozostałe wydatki bieżące – 100 zł                                                                        Rozdział 
80110 – Gimnazja – 400 zł                                                                                     - 
wynagrodzenia – 400 zł                                                                                              Rozdział 
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1880 zł                                -  pozostałe 
wydatki bieżące – 1880 zł

206.Dział 852 – Pomoc społeczna – 1841 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
– 1841 zł                                                                                                                          -  pozostałe 
wydatki bieżące – 1841 zł

207.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6000 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki – 6000 zł

98. wynagrodzenia – 5000 zł
99. pochodne od wynagrodzeń – 1000 zł
100.na zadania zlecone w wysokości 2824 zł, z tego:

208.Dział 852 – Pomoc społeczna – 2824 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
– 2824 zł                                                                                                                   - - pozostałe 
wydatki bieżące – 2824 zł

§ 3
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2005 r. wynosi:
101.dochody –    6.858.878,70 zł
102.przychody –   674.266 zł
103.wydatki –    7.280.144,70 zł
-    rozchody –      253.000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 



Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXXII/205/2005
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm. / w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106 z późn. zm./  oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 – 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. / Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się górną stawkę opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych w wysokości 12.00 zł / z podatkiem VAT / za 1 mł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej  uchwały  traci  moc  Uchwała  Rady  Gminy  Zębowice  Nr 
XIX/114/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów 
komunalnych ciekłych.

§ 4
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr  XXXII/206/05
 Rady Gminy w Zębowicach
z dnia   29 grudnia  2005 r.

w sprawie zbycia lokali użytkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.  Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, 
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 
306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. 
Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971) oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 w 
związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                                          § 1
Przeznacza  się   do  sprzedaży  w  drodze  przetargowej  lokale   użytkowe  stanowiące  odrębny 
przedmiot własności :
209.lokal o pow. 30 m˛  położony w Zębowicach przy ul. Oleskiej 21 na działce 398/27
      km 14,
210.lokal  o pow. 60,5 m˛ położony w Łące 33 na działce Nr 25 km 1,



                                                                         § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                          § 3
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu 
Gminy w Zębowicach oraz poszczególnych sołectw.  

Uchwała nr  XXXII/207/05
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o    samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1.
211.Akceptuje  się   złożoną  przez  Wójta  informację  o  istniejącym  stanie  oświetlenia  ulic  oraz 
wielkościach kwot wydatkowanych z budżetu gminy na utrzymanie systemu ich oświetlenia.
212.Stwierdza  się,   iż  istniejący  stan  nie  zapewnia  mieszkańcom  właściwego  oświetlenia  i 
bezpieczeństwa w porze nocnej. Przestarzałe i nieekonomiczne oprawy oświetleniowe poważnie 
obciążają budżet gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, przyjmuje się do realizacji modernizację ulic 
w gminie w celu poprawy stanu oświetlenia ulic i unowocześnienia systemu oświetlenia. 

§ 2.
Uznaje się za konieczną modernizację oświetlenia ulic,  która będzie finansowana z uzyskanych 
oszczędności za zużytą energię elektryczną i obniżenia kosztów konserwacji systemu po wykonaniu 
modernizacji oraz ewentualnych dodatkowych środków pozyskanych w trakcie spłaty.

§ 3.
Dokonać  wyboru  Wykonawcy-Inwestora  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, który:
1/  wykona i sfinansuje inwestycję ze środków własnych.
2/   ustali  harmonogram spłat  za  wykonaną  inwestycję  w miesięcznych  ratach  z  zachowaniem 
warunku  bilansowania  spłat  w  roku  budżetowym  ze  środków  przeznaczonych  na  utrzymanie 
oświetlenia ulic w budżecie Gminy.
3/  przyjmie na siebie w całości wszelkie zobowiązania kredytowe na wykonanie  inwestycji.

§ 4
 Do czasu całkowitej spłaty wykonanej modernizacji będzie się planować w budżecie Gminy środki 
finansowe  na  poziomie  roku  realizacji  modernizacji,  z  corocznym  uwzględnieniem zmian  cen 
energii elektrycznej.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§ 7
Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń

Uchwała nr XXXII/208/2005
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie obciążenia nieruchomości  służebnością

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt. 9 lit.  a ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 
1055  i  nr  116  poz.  1203  )  oraz  art.  13  ust.1  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża  się  zgodę  na  nieodpłatne  obciążenie  działki  713,  położonej  w  obrębie  Zębowice, 
stanowiącej własność Gminy Zębowice, objętej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie księgą 
wieczystą nr  46459 ograniczonym prawem rzeczowym, tj. służebnością gruntową w postaci prawa 
przejazdu i postoju na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 711 i 712.

§ 2
Ustanowienie służebności gruntowej ustanawia się na czas nieoznaczony.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


