
Uchwała nr   XVIII/139/2001
Rada Gminy w Zębowicach

 z dnia 22 marca 2001r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r. zmieniająca uchwałę nr XVII/133/2000 z dnia 27 
grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym / Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996r., nr 58 poz. 261, nr 89 poz. 401,  nr 106 poz. 496 i nr 132 
poz. 622 oraz z 1997r. nr 9 poz. 43, nr 106 poz.679, nr 107 poz. 686, nr 113 poz. 734 i nr 123 poz. 
775 z 1998r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126 z 2000r. Dz.U. 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/ oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 
26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz. 1014, z 1999r. Dz.U. nr 38 poz. 
360, nr 49 poz. 485, nr 70 poz. 778 i nr 110 poz. 1255 oraz z 2000r. nr 6 poz. 69, nr 12 poz. 136, nr 
48 poz. 550, nr 95 poz. 1041, nr 119 poz. 1251 i nr 122 poz. 1315/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala, co następuje:

                                                                            § 1
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA:

4.dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdział  01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 661 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień /umów/ pomiędzy jst – 24.000 zł

3.dz. 600 – Transport i Łączność
Rozdział 60019 – Drogi publiczne gminne
§ 629 – środki nas dofinansowanie własnych inwestycji gmin....
pozyskane z innych źródeł – 19.090 zł

1) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych
§ 031 – Podatek od nieruchomości – 70.624 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych
§ 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.000 zł

5.dz. 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 456 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
§ 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych – 1.608 zł

ZMNIEJSZENIA:
3.dz. 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz 

Sądownictwa



Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie
§ 201 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 1.494,89 zł

2.dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 001 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – 23.085 zł

3.dz. 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 33.721 zł

                                                                        § 2
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się zmiany przychodów § 4 uchwały nr XVII/133/2000 z 
27 grudnia 2000r. otrzymuje następujące brzmienie:
Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego jest:
1.długoterminowy kredyt termomodernizacyjny w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na 

modernizację ogrzewania wraz z wymianą okien, dociepleniem i remontem dachu budynku 
szkolnego w Zębowicach przy ul. Oleskiej 27a,

2.pożyczka długoterminowa w wysokości 142.000 z przeznaczeniem na modernizację 
ogrzewania wraz z wymianą okien, dociepleniem i remontem dachu budynku szkolnego w 
Zębowicach przy ul. Oleskiej 27a,

3.nadwyżka z lat ubiegłych - § 957 – w kwocie 100.415 zł

                                                                               § 3
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się zwiększenia kwoty rozchodów § 992 – Spłaty 
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 30.100 zł.

                                                                               § 4
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
Zwiększenia:
I Wydatki inwestycyjne:

1.dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
      rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
      § 6050 – wykonanie dokumentacji na tranzyt kanalizacji Zębowice – Dobrodzień –
     56.300 zł
     § 6050 – budowa wodociągu we wsi Osiecko – 5.000 zł

1. dz. 600 – Transport i Łączność
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – budowa drogi na ul. Wiejskiej w Kadłubie Wolnym – 48.090 zł

3.dz. 801 – Oświata i Wychowanie
rozdział  80101 – Szkoły podstawowe 
§ 6060 – wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Radawiu – 30.000 zł

II   dz. 801 – Oświata i Wychowanie
     Rozdział 80110 – Gimnazja
     § 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej  wysokości – 35.000 zł



III Obsługa długu publicznego:
2.dz. 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 3.100 zł

IV Pozostałe wydatki bieżące:
1.dz. 853 – Opieka Społeczna
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 456 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.608 zł
•dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 10.000 zł

Zmniejszenia:
I Pozostałe wydatki bieżące:

b.dz. 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz 
Sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie – 1.494,89 zł
2.dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 7.000 zł
3.dz. 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 30.000 zł

II Wydatki inwestycyjne:
1. dz. 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80110 – Gimnazja
§ 6050 – Modernizacja ogrzewania budynku szkolnego w Zębowicach przy
 ul. Oleskiej 27a – 18.000 zł

                                                                 § 5
Ustala się dotację w wysokości 7.000 zł w dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
Przeciwpożarowa – rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - § 622 – Dotacje celowe z 
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na zakup 
samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym i drabiną przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. 

                                                                          § 6
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2001r. wynosi 5.364.217,11 zł ; 
dochody – 4.981.802,11 zł,  przychody – 382.415 zł ,
Wydatki – 5.040.117,11 zł, rozchody – 324.100 zł

                                                                          § 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

                                                                          § 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Zębowicach.



Uchwała nr XVIII/140/01
Rada Gminy w Zębowicach

 z dnia 22 marca 2001 r.

 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2001r.

Na podstawie art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. Nr 155 poz. 1014,
 z 1999r Dz.U. Nr 38 poz. 360,  Nr 49 poz. 485, poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 20000r. Nr 6 
poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315/
Rada Gminy w Zębowicach uchwala , co następuje:

                                                                             § 1
1.Rada Gminy w Zębowicach postanawia zaciągnąć w 2001r. długoterminowy kredyt 
termomodernizacyjny w wysokości 140.000 zł /słownie: sto czterdzieści tysięcy zł/ z 
przeznaczeniem na modernizację ogrzewania budynku szkolnego w Zębowicach przy ul. 
Oleskiej 27a.
2.Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Opolu.
3.Spłata kredytu nastąpi w okresie 7 lat i nie spowoduje przekroczenia 15% planowanych 
dochodów gminy.

                                                                         § 2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte częścią oświatową subwencji.

                                                                         § 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

                                                                        § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Zębowicach

Uchwała nr XVIII/141/01
Rada Gminy w Zębowicach

 z dnia 22 marca 2001r.

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych /Dz.U. Nr 155 poz. 1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 
778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 
1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315/
Rada Gminy w Zębowicach , uchwala co następuje:

§ 1
2.Rada Gminy w Zębowicach postanawia zaciągnąć w 2001r. pożyczkę długoterminową w 

kwocie 142.000 zł / słownie: sto czterdzieści dwa tysiące zł/ z przeznaczeniem na 
modernizację ogrzewania budynku szkolnego w Zębowicach przy ul. Oleskiej 27a.

3.Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu.

4.Spłata pożyczki nastąpi w okresie 7 lat i nie spowoduje przekroczenia !5% planowanych 
dochodów gminy.



§ 2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte częścią oświatową subwencji.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr  XVIII/142/01
Rady Gminy w Zębowicach

 z dnia 22 marca 2001 r.
 w sprawie odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 1996r. Nr 13poz. 74 zm. Dz.U. z 1996r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 
622 z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz.775, z 
1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Dz.U. 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 oraz art. 14 ust.5 i art.6 ust.1 i 
art.7 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329, 
Dz.U. Nr 12 poz. 136 i Dz.U. z 2000r. Nr122 poz. 1320/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala  co 
następuje:

§ 1
2.Ustala się odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach.
4.Odpłatność za wyżywienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości:

A/ 1,50 zł za 1 dzień w przedszkolach w ZSP Kadłub Wolny, w ZSP Radawie i PP Zębowice
B/ 1,70 zł za 1 dzień w szkole przy ZSP Zębowice.

§ 2
Odpłatność o której mowa w & 1 ust. 2 ponoszona przez rodziców lub opiekunów dziecka ulega 
zmniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, bądź szkole za każdy dzień 
nieobecności.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/143/01
Rady Gminy w Zębowicach

 z dnia 22 marca 2001r.

W sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania 



psów.

Na podstawie art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. nr 94, 
poz.431 z 1993r. z późn .zmianami/ oraz art. 66 ust.9 ustawy z dnia 28 września 1991r. o 
lasach /Dz.U. Nr 101 poz. 444 z późn. zmianami/ i art. 6 ust. 9 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zmianami/ oraz 
na podst. art. 28 & 4  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacji podatkowej /Dz.U. nr 137 
poz. 926/ oraz na podst. art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40-42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261 i Nr 106 poz. 496, Nr 132 
poz.622 oraz z 1997r. Nr 9 poz. 43 Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 
poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306,Nr 48 poz. 
552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985 Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041/ Rada Gminy uchwala co 
następuje:

§ 1 
Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz 
podatku od posiadania psów należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2
Inkasentami są sołtysi:
1. sołectwo Zębowice                - p. Pietras Stanisław
2. sołectwo Kadłub Wolny        - p. Zieleźnik Teresa
3. sołectwo Radawie                  - p. Larisz Norbert
4. sołectwo Knieja                     - p. Jendrzej Konrad
5. sołectwo Łąka                        - p. Bil Zygmunt
6. sołectwo Prusków                 - p. Seidel Stefania
7. sołectwo Poczołków             - p. Prokopczyk Walenty
8. sołectwo Siedliska                 - p. Wodarczyk Piotr

§ 3
Zainkasowaną gotówkę inkasent wpłaca w BS Zawadzkie O/Zębowice na rachunek Urzędu 
Gminy w Zębowicach nr 89090006-2437-3601-10 w ciągu 5 dni po zainkasowaniu należności.

§ 4
W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, to termin rozliczenia się 
i wpłaty pobranej gotówki liczy się od następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.

§ 5
Inkasenci otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 5% od sumy zainkasowanych 
kwot z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz 10% od sumy zainkasowanej 
kwoty podatku od posiadania psów.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XI/93/2000 z dnia 28 lutego 2000r.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.



Uchwała nr XVIII/144/01
Rady Gminy w Zębowicach

 z dnia 22 marca 2001r.

W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisów w ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 18 art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz.31 Nr 101 poz. 444, z 1992r. Nr 21 poz. 86, z 1984r. Nr 123 poz. 
600, z 1996r. Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704, z 1997r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz.689, Nr 121 
poz. 770, Nr 123 poz. 780, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058, oraz z 
2000r. Nr 88 poz, 983, Nr 95 poz. 1041/ oraz art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106  poz. 496, i Nr 
132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 
poz. 775 z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 
poz.552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki opłaty administracyjnej:
a/ za wpis do rejestru działalności gospodarczej w wysokości  100 zł 
b/ za zmianę wpisu do rejestru działalności gospodarczej w wysokości  50 zł

§ 2  
Pobór opłaty następuje znakami opłaty skarbowej na zgłoszeniu działalności gospodarczej przez 
zainteresowanego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Uchwała nr XVIII/145/01
Rady Gminy w Zębowicach

 z dnia 22 marca 2001r.

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania 
oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników 
samorządowych /niepedagogicznych/ zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie 
gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 zm. Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 
496 i Nr 132 poz. 622 z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz.734, 
Nr 123 poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, raz z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 
48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041/ oraz & 2 pkt 2, 
& 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagrodzenia i 
wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 61 poz. 708/ Rada Gminy 



Zębowice uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników 
samorządowych /niepedagogicznych/ zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie 
gminy Zębowice w wysokości 600,00 zł

§ 2
Uzgadnia się wartość jednego punktu w złotych jako podstawę wyliczenia miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych /niepedagogicznych/ 
zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy Zębowice w wysokości 1,50 zł.

§ 3
Ustala się tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
samorządowych /niepedagogicznych/ zatrudnionych w jednostkach oświatowych, stanowiącą 
załącznik do uchwały.

§ 4
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001r.

                                                                        Załącznik do uchwały Nr XVIII/145/01
                                                                        Rady Gminy w Zębowicach
                                                                        z dnia 22.03.2001r.

TABELA  MIESIĘCZNYCH  STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

                                                         sporządzona
na podstawie art. 3 pkt 5 w powiązaniu z art. 2 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego /Dz.U.Nr 61 poz.708 oraz art. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Zębowice z 
dnia ......................2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia 
wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych na 
terenie gminy Zębowice.

Kategoria 
zaszeregowania

Liczba 
punktów

600 - 10% + 10%

           I       20 600,00 630,00 693,00
          II 21 35 631,50 652,50 568,35 717,75
         III 36 50 654,00 675,00 588,60 742,50
         IV 51 65 676,50 697,50 608,85 767,25
          V 66 80 699,00 720,00 629,10 792,00
         VI 81 95 721,50 742,50 649,35 816,75



         VII 96 110 744,00 765,00 669,60 841,50
         VIII 111 125 766,50 787,50 689,85 866,25
          IX 126 140 789,00 810,00 710,10 891,00
           X 141 160 811,50 840,00 730,35 924,00
           XI 161 180 841,50 870,00 756,90 957,00
           XII 181 200 871,50 900,00 784,35 990,00
           XIII 201 220 901,50 930,00 811,35 1023,00
          XIV 221 240 931,50 960,00 838,35 1056,00
           XV 241 260 961,50 990,00 865,35 1089,00
          XVI 261 280 991,50 1020,00 892,35 1122,00
          XVII 281 300 1021,50 1050,00 919,35 1155,00
          XVIII 301 320 1051,50 1080,00 946,35 1188,00
          XIX 321 340 1081,50 1110,00 973,35 1221,00
          XX 341 354 1111,50 1147,50 1000,35 1262,25
          XXI 366 390 1148,00 1185,00 1033,20 1303,50

Uchwała nr XVIII/146/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie współpracy z Powiatem Oleskim w zakresie wykonywania zadań dotyczących 
doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /
Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74 z późn. zm./  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W celu wspólnego realizowania zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli i 
doradztwa metodycznego nawiązać współpracę z Powiatem Oleskim.
Zadania z tego zakresu wykonywane będą w oparciu o Powiatowy Punkt Konsultacyjno-
Doradczy w Oleśnie.

§ 2
Warunki współpracy określi umowa o współpracy zawarta z Zarządem Powiatu w Oleśnie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

Uchwała nr XIX/147/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2001r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu gminy za 
2000r.



Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art.61 ust.2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /
Dz.U. z 1996r.Nr 13 poz.74, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz. 622, Dz.U. z 1997r.Nr 9 poz.43, Nr 106 
poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz. 775, Dz.U. z 1998r. Nr 155 poz.1014, Nr 
162 poz. 1126, oraz art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 
155 poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255, oraz 
z 2000r.Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 
poz.1315/ oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonej w uchwale 
Nr 69/2001 z dnia 3 kwietnia 2001r. Składu Orzekającego, Rada Gminy uchwala co następuje:
2.Przyjąć sprawozdanie Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu gminy za rok 2000.
3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.
4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIX/148/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2001r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 
2000r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 13 poz.74, Dz.U. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, 
Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, 
Dz.U. z 1998r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126, Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.306, Nr 48 poz.552, 
Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009, Nr 95 poz.1041/ i art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych  /Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz. 360, 
Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255, oraz Dz.U. z 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, 
Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz. 1315/ po uzyskaniu opinii Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice i Uchwały Nr 70/2001 z dnia 3 kwietnia 2001r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

2.Udzielić absolutorium Zarządowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy na 2000r.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
5.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr  XIX/149/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2001r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/133/2000 z dnia 27 
grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 



poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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/ 
oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 
poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 
2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 
122 poz. 1315/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
            Zwiększenia w wysokości 145.154 zł, z tego:

1.Dział 758 – Różne rozliczenia 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 63.154 zł

2.dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80110 – Gimnazja
§ 633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin – 10.000 zł

a. Dział 853 – Opieka Społeczna
Rozdział  85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 68.000 zł

4.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.000 zł.

Zmniejszenia w wysokości 3.818 zł , z tego:

2. Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 201 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.100 zł
§ 202 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 200 zł

a. Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 518 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Zwiększenia w wysokości 145.154 zł, z tego:
1.Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- pozostałe wydatki bieżące – 3.554 zł
      Rozdział 80110 – Gimnazjum



- pozostałe wydatki bieżące – 32.000 zł
- modernizacja ogrzewania budynku szkolnego w Zębowicach przy ul.
      Oleskiej 27a  - §  6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 
10.000 zł

     Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
- pozostałe wydatki bieżące – 12.000 zł

2.Dział 853 – Opieka społeczna
Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne

- pochodne od wynagrodzeń – 5.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 63.000 zł

3.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85414 – Stołówki szkolne

- wynagrodzenia  - 13.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2.600 zł

4.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg
 pozostałe wydatki bieżące – 4.000 zł

Zmniejszenia w wysokości 3.818 zł, z tego:

1.Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia – 3.300 zł
     Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- pozostałe wydatki bieżące – 518 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2001r. wynosi:
- dochody –    5.123.138,11 zł                       wydatki –    5.181.453,11 zł
- przychody  -   382.415.00 zł                       rozchody -      324.100,00 zł
Razem:            5.505.553,11 zł                       Razem:       5.505.553,00 zł

§ 4
Ustala się dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej:
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 235 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst – 20.000 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XIX/150/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2001r.



w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.496, Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, 
z1998r. Nr 155 poz.1014, i Nr 162 poz.1126, oraz z 2000r. Nr 26 poz.306, Nr 48 poz.552, Nr 62 
poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009, Nr 95 poz.1041, oraz art.17 ust.2,3 i 3a ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 28 
poz.153 i  Nr 141 poz.943 oraz z 1998r. Nr 117 poz.759 i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Nr 12 poz.136, 
Nr 19 poz.239, Nr 48 poz.550, Nr 104 poz.1104, Nr 120 poz.1268, i Nr 122 poz. 1320/  Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
1.Zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka z domu do szkoły 

publicznej i z powrotem w obwodzie szkolnym, do którego dziecko należy.
2.Zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym 

uczęszczającym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 2
Dzieciom realizującym obowiązek szkolny, za zgodą władz publicznych szkół podstawowych, poza 
ich właściwym obwodem, ustalonym uchwałą Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 lutego 2000r. 
Nr XI/89/2000 w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i 
gimnazjum w gminie Zębowice, umożliwia się przejazd autobusem szkolnym do szkoły publicznej 
i z powrotem za odpłatnością.

§ 3 
2.Ustala się odpłatność za korzystanie z dowożenia przez dzieci, nieuprawnione do bezpłatnego 
transportu, o którym mowa w & 2, w wysokości 40 zł w stosunku miesięcznym.
4.Odpłatność określona w ust. 1 nie ulega zmniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka i nie 
korzystania z przewozu.

§ 4
Odpłatność, o której mowa w & 3 ust.1 ponoszona jest przez rodziców i opiekunów, za 
pośrednictwem placówki, do której dziecko uczęszcza.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 6
1.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
2.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr XIX/151/01
Rady Gminy  Zębowice 
z dnia 26 kwietnia 2001r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Zębowicach i powołania komisji konkursowej.



Na podstawie art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 
67 poz. 329 i Nr 106 poz.496, z 1997r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943 oraz z 1998r. Nr 117 
poz.759, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 19 poz.239, Nr 48 poz.550, Nr 104 
poz.1104, Nr 120 poz.1268 i Nr 122 poz.1320/ Rada Gminy uchwala:

§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.

§ 2
Powołuje się komisję konkursową w składzie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Załącznik ni 1 do uchwały
                                                                                     Rady Gminy w Zębowicach
                                                                                     Nr XIX/151/01
                                                                                     z dnia 26 kwietnia 2001r.

Skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Zębowicach:

1. Jan Beck                                                        - Wójt Gminy,
2. Teresa Czaja                                                  - Zastępca Wójta,
3. Alicja Górska-Lamkowska                            - Kuratorium Oświaty,
4. Dobromiła Szymanek                                    - Kuratorium Oświaty,
5. Barbara Puchała                                             - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
6. Maria Sułek                                                    - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
7. Gabriela Buczek                                             - przedstawiciel Rady Rodziców,
8. Edeltrauda Sojka                                             - przedstawiciel Rady Rodziców,
9. Elżbieta Hudzik                                              - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
                                                                              

Uchwała nr XIX/152/01
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 26 kwietnia 2001r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zębowicach.

Na podstawie art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 
1996r. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz.496, z 1997r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943 oraz z 1998r. Nr 
117 poz.759, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 19 poz.239, Nr 48 poz.550, Nr 104 
poz.1104, Nr 120 poz.1268 i Nr 122 poz.1320/ Rada Gminy uchwala:

§ 1



Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zębowicach.

§ 2
Powołuje się komisja konkursową w składzie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XX/153/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 czerwca 2001r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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/ 
oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 
poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 
2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 
122 poz. 1315 z 2001r. Nr 45 poz. 497 i Nr 46 poz.499/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2001r. o kwotę 37.582 zł, z tego:

1.Dział 750 – Administracja publiczna – 1.161 zł
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 1.161 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.161 zł

2.dział  853 – Opieka społeczna – 35.721 zł
Rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne – 28.000 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 28.000 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 665 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 665 
zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 7.056 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 
7.056 zł
1. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900 zł
Rozdział  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 900 zł
§ 271 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących – 400 zł
§ 096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 300 zł



§ 2
Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2001r. o kwotę 10.000 zł –
 § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – z 
przeznaczeniem na modernizację ogrzewania budynku szkolnego w Zębowicach
 ul. Oleska 27a.

§ 3
Zmniejsza się rozchody budżetu gminy na 2001r. o kwotę 61.700 zł –
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2001r. o kwotę 7.000 zł –
Dz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne  - § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ pomiędzy jst / 
zmiana do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/139/2001 z dnia 22 czerwca 2001r. § 5/.

§ 5
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2001r. o kwotę 116.282 zł, z tego:

- na zadania własne o kwotę 87.121 zł, z tego:
1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.200 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2.200 zł
a. pozostałe wydatki bieżące – 2.200 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 20.000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 20.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 20.000 zł
4.Dział 750 – Administracja publiczna – 1.100 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.100 zł

 Pozostałe wydatki bieżące – 1.100 zł
5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa – 8.700 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 8.700 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 8.700 zł
•Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 12.500 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 12.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 12.500 zł
7.Dział 801- Oświata i wychowanie – 10.000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 10.000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja ogrzewania budynku 
szkolnego w Zębowicach przy ul. Oleskiej 27a – 10.000 zł
2.Dział 853 – Opieka społeczna – 7.721 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 665 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 665 zł
     Rozdział 85395 – Pozostała działalność  - 7.056 zł
     - pozostałe wydatki bieżące – 7.056 zł

9.dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.200 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  - 4.200 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia na ul. Opolskiej w 
Zębowicach -  4.200 zł  

Uchwała nr  XX/154/01
Rady Gminy w Zębowicach 



z dnia 26 czerwca 2001r.

W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zębowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
2001r. Nr 45 poz.497/ oraz art.68 ust.1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115 
poz.741 z późn.zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§1
1. Lokale mieszkalne sprzedawane będą w drodze pierwszeństwa nabycia dotychczasowym 
najemcom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku nie skorzystania przez dotychczasowego najemcę z prawa pierwszeństwa nabycia, 
lokal będzie sprzedany w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§2
1. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie określonym w §1 pkt 1 stosuje się bonifikatę w 
wysokości 10% ceny nieruchomości w przypadku, gdy nabywca lokalu uiści należność 
2. za nabycie lokalu jednorazowo, przed podpisaniem umowy notarialnej.
3. W przypadku gdy uiszczenie należności za nabycie lokalu następuje w ratach nie stosuje się 
bonifikaty. Pierwszą ratę w wysokości 40% ceny nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić
4. przed podpisaniem umowy. Pozostała należność
5. wraz z oprocentowaniem płatna jest w równych kwartalnych ratach w przeciągu 5 lat.
6. Rozłożona na raty niespłacona część
7. podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
8. Nabywca lokalu mieszkalnego pokrywa 100% kosztów zleconej przez Zarząd Gminy wyceny 
nieruchomości oraz zleconych w razie potrzeby czynności geodezyjnych.
9. Równocześnie z nabyciem lokalu mieszkalnego jego właściciel nabywa udział części ułamkowej 
nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń nie służących 
wyłącznie do użytku nabywcy, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej nabytego lokalu oraz 
powierzchni pomieszczeń przynależnych.
10. Cena udziału w części nieruchomości o którym mowa w pkt 5 zostanie ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§3
Projekt wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży sporządza Zarząd Gminy i 
przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia.
                                      

§4
Zarząd Gminy zawiadamia na piśmie najemców lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
o przysługującym im prawie pierwszeństwa nabycia i konsekwencjach nie skorzystania z tego 
prawa.

§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115, poz.741 z późn. zm./

§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.



§7
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr XX/155/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
2001r. Nr 45 poz.497/ oraz art.1 pkt 1, art.12, art. 24 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.27, art.28, art.35 ust.1 
i 2 i art.37-41, art.67-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 
Nr 115 poz.741 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze sprzedaży działki niezabudowanej Nr 564/15 z 
k.m. 12 o powierzchni 0,1570 ha, położonej w obrębie Zębowice.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XX/156/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie dzierżawy mienia komunalnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
2001r. Nr 45 poz.497/ oraz art.1 pkt 1, art.12, art. 24 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.27, art.28, art.35 ust.1 
i 2 i art.37-41, art.67-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 
Nr 115 poz.741 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
 Upoważnia się Zarząd Gminy do zawarcia umowy dzierżawy na okres do dnia 23 lutego 2011r. 
działki niezabudowanej nr 75/8 k.m. 20, o pow. 0,1649 ha, położonej w obrębie Zębowice, objętej 
księgą wieczystą KW nr 75752 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu, na potrzeby 
telekomunikacji.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XX/157/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 czerwca 2001r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice

Na podstawie art.18 ust.2   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 13 
poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 
43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 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 2001r. Nr 45 poz.497/ , 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy w wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze wg stawki XX w kwocie 3.240 zł
- dodatek funkcyjny wg stawki 7 w kwocie 1.000 zł
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 

648 zł

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała nr XX/158/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie uchylenia własnej uchwały.

Na podstawie art.14, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 92 ust.1   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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/ 
oraz po rozpatrzeniu uchwały Nr 11/82/2001 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 17 maja 2001r. orzekającej nieważność art. 2 i 4 uchwały Nr  XVIII/144/01 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia 22 marca 2001r., Rada Gminy  uchwala co następuje:

§ 1
Uchyla się w całości uchwałę Nr XVIII/144/01 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 22 marca 2001r. 



w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisów w ewidencji działalności gospodarczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

Uchwała nr XX/159/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 czerwca 2001r.

W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisów w ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art.18, art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz. 444, z 1992r Nr 21 poz. 86,  z 1994r. Nr 123 poz, 600, z 
1996r. Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz.704, z 1997r. Nr 5 [poz.24, Nr 107 poz.689, Nr 121 poz.770, Nr 
123 poz.780, z 1998r. Nr 106 poz.668, Nr 150 poz.983, Nr 160 poz.1058, z 2000r. Nr 88 poz.983, 
Nr 95 poz.1041  oraz art. 18 ust.2 pkt 2 i 15 i art. 40-42    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i 
Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 
2000r. Dz.U. 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 Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki opłaty administracyjnej:
a/ za wpis do rejestru działalności gospodarczej – 100 zł
b/ za zmianę wpisu do rejestru działalności gospodarczej – 50 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uchwała nr XX/160/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 czerwca 2001r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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/ 
oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 
poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 
2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 



122 poz. 1315 z 2001r. Nr 45 poz. 497 i Nr 46 poz.499/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
W § 1 Uchwały Nr XVIII/140/01 z dnia 22 marca 2001r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w 2001r. ustęp 1 i 2  otrzymuje następujące brzmienie:
“1. Rada Gminy w Zębowicach postanawia zaciągnąć w 2001r. długoterminowy kredyt w 
wysokości 150.000 zł / słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł/ z przeznaczeniem na modernizację 
ogrzewania budynku szkolnego w Zębowicach przy ul. Oleskiej 27a.
2.Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zębowicach.”

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVIII/140/01 pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXI/161/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 31 sierpnia 2001r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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/ 
oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 
poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 
2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 
122 poz. 1315 z 2001r. Nr 45 poz. 497 i Nr 46 poz.499/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
1. Rada Gminy w Zębowicach postanawia zaciągnąć w 2001r. długoterminowy kredyt w wysokości 
58.000 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy zł /z przeznaczeniem na modernizację ogrzewania 
wraz z wymianą okien, dociepleniem i remontem dachu budynku szkolnego w Zębowicach ul. 
Oleska 27a.
2. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem o Zębowice.
3. Spłata kredytu nastąpi w okresie 7 lat i nie spowoduje przekroczenia 5% planowanych dochodów 
gminy.

§ 2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXI/162/01
Rady Gminy w Zębowicach
 z dnia 31 sierpnia 2001r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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/ 
oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 
poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 
2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 
122 poz. 1315 z 2001r. Nr 45 poz. 497 i Nr 46 poz.499/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§1
Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2001r. o kwotę 4.775,35 zł, z tego:

10. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 
2.500 zł
Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 2.500 zł
§ 083 – Wpływy z usług – 2.500 zł

2.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 2.275,35 zł
Rozdział 75108  - Wybory do Sejmu i Senatu – 2.275,35 zł

§2
Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2001r. o kwotę 58.000 zł -  §952 – Przychody z 
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – z przeznaczeniem na modernizację 
ogrzewania wraz z wymianą okien, dociepleniem i remontem dachu budynku szkolnego w 
Zębowicach ul. Oleska 27a.

§3                                                            
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
I Zwiększenia w wysokości 124.925,35 zł, z tego:
- zadania własne – 122.650 zł,
1.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.500 zł
Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 2.500 zł
- wydatki bieżące – 2.500 zł
2.Dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.200 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.000 zł
§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 



na podstawie porozumień – 7.000 zł – z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego 
przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.200 zł
- wynagrodzenie – 1.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 700 zł
3.Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 6.700 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 6.700 zł
 Wydatki bieżące – 6.700 zł
4.    Dział 801 – Oświata i wychowanie – 104.250 zł
   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.950 zł
- wydatki bieżące – 7.950 zł
   Rozdział 80110 – Gimnazja – 96.300 zł
- wydatki inwestycyjne - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 
modernizacja ogrzewania budynku szkolnego w Zębowicach ul. Oleska 27a – 96.300 zł
- zadania zlecone – 2.275,35 zł
1.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 2.275,35 zł
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 2.275,35 zł
- wydatki bieżące – 2.275,35 zł

II Zmniejszenia w wysokości 62.150 zł, z tego:
- zadania własne – 62.150 zł.
3.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 28.000 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 28.000 zł
- wydatki inwestycyjne - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa 
wodociągu we wsi Osiecko – 5.000 zł, wykonanie dokumentacji na tranzyt kanalizacji Zębowice-
Dobrodzień – 23.000 zł.
2.Dział 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
3.Dział 750  - Administracja publiczna – 16.200 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 16.200 zł
- wynagrodzenia – 16.200 zł
4.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.950 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.950 zł
- wydatki inwestycyjne - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 
wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Radawiu – 
      7.950 zł

§ 4
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2001r. wynosi:
Dochody       - 5.165.495,46 zł                        Wydatki    - 5.353.510,46 zł
Przychody    -     450.415,00 zł                        Rozchody -    262.400,00 zł
      Razem:       5.615.910,46 zł                           Razem:     5.615.910,46 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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



Uchwała nr XXI/163/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 31 sierpnia 2001r. 

w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu gminy Zębowice oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 13 
poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 
43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 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/ oraz z 2001r.Nr 45 poz.497 i 
Nr 89 poz.971/ 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§1
Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów, samodzielni pracownicy 
samorządowi opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 20 października roku 
poprzedzającego rok budżetowy projekty planów finansowych.

§2

Projekty planów finansowych, o których mowa w & 1 opracowywane są na podstawie:
- stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z 
uwzględnieniem zmian wchodzących z dniem 01 stycznia roku budżetowego,
- prognozy cen w roku budżetowym,
- przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
- wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy.

§ 3
Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 powinny uwzględniać kontynuację zadań z 
poprzednich lat oraz podstawowe zadania wynikające z potrzeb mieszkańców gminy.

§ 4
Materiały przedłożone Skarbnikowi Gminy powinny zawierać:
1.Dochody – według źródeł pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
2.Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem w wydatkach 
majątkowych:
- nazwy zadania,
- kosztów i terminu jego realizacji,
- celu zadania.

§ 5
Radni mogą składać Skarbnikowi Gminy wnioski pisemne wraz z uzasadnieniem do projektu 
budżetu w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6
Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów 
własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu 
administracji rządowej oraz subwencji z budżetu państwa opracowuje zbiorcze zestawienie 
dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 7



Zarząd Gminy na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Gminy i uwzględnieniu 
rozchodów i przychodów budżetu opracowuje projekt budżetu w formie uchwały budżetowej 
zawierającej:
1.ogólną kwotę dochodów wraz z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia według klasyfikacji 
budżetowej,
2.ogólną kwotę wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z 
wyodrębnieniem
a/ wydatków bieżących, w tym:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu publicznego,
- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
             b/ wydatków majątkowych
3.kwotę rezerwy budżetowej
4.źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu
5.dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji 
rządowej
6.dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację 
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
7.plan wydatków inwestycyjnych
8.plany przychodów i wydatków środków specjalnych
9.plany przychodów i wydatków funduszy celowych
10.upoważnienia dla Zarządu Gminy do:
- zaciągnięcia długu oraz do spłat zobowiązań
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
deficytu budżetowego
- dokonywania zmian w budżecie.

§ 8
Do projektu budżetu załącza się opisową zawierającą objaśnienia do budżetu oraz informację o 
stanie mienia komunalnego.

§ 9
Projekt budżetu opracowany w formie uchwały budżetowej uchwala Zarząd Gminy, a następnie 
wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada:
1. Radzie Gminy do dnia 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 10
3.Przewodniczący Rady Gminy przesyła projekt budżetu do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
2.Komisje Rady w terminie 10 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie 
opinie o projekcie budżetu.
W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu  nowego wydatku istnieje 
obowiązek wskazania przez komisję źródła jego finansowania.
3.Zarząd Gminy po zapoznaniu się z wnioskami Komisji nanosi poprawki do projektu budżetu bądź 
uzasadnia przyczyny nieuwzględnienia wniosków w projekcie budżetu.

§ 11
Porządek sesji Rady Gminy, na którym rozpatrywany będzie projekt budżetu powinien zawierać 
następujące punkty:
1.odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2.odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie 



budżetu,
3.odczytanie opinii komisji stałych,
4.odczytanie stanowiska Zarządu Gminy do wniosków komisji,
5.dyskusja nad wnioskami i ich głosowanie,
6.głosowanie całej uchwały budżetowej

§ 12 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXI/164/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 31 sierpnia 2001r. 

w sprawie zbycia mienia komunalnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz. 
622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 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 
2001r. Nr 45 poz.497/ oraz art.1 pkt 1, art.12, art. 24 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.27, art.28, art.34 ust.1 
pkt3,  art.35 i art.37 ust.2 pkt 1, art.67 ust.3, art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami /Dz.U. Nr 46 poz.543 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z 
częściami przynależnymi oraz udziałem w części wspólnej nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 721/107 z k.m., położonej w kniei przy ul. Szkolnej 9a/2.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XXI/165/01 
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 31 sierpnia 2001r. 

w sprawie statutu Gminy Zębowice

Na podstawie art.18 ust.1   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 
13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 
poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 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 2001r. Nr 45 
poz.497/ , Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:



§ 1
Przyjmuje się Statut Gminy Zębowice w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Traci moc chwała Nr XVIII/119/96 z dnia 30 sierpnia 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Zębowice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 4
Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr XXI/166/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 31 sierpnia 2001r. 

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2001 stanowiący uchwałę Nr XVII/134/2000 z dnia 27 grudnia 
2000r.

Na podstawie art.4.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 33 poz.230 zmiany :Dz.U. z 1984r. Nr 34 poz.184, z 
1987r. Nr 33 poz.180, z 1989r. Nr 35 poz.192, z 1990r. Nr 34 poz.198, Nr 73 poz.431, z 1991r. Nr 
73 poz.321, Nr 94 poz.419, z 1993r. Nr 40 poz.184, Dz. U. z 29.10.1996r. Nr 127 poz.593,, z 1997r. 
Nr 88 poz.554, Nr 113 poz.732, Dz.U. Nr 121 poz.770, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 2000r. Nr 12 
poz.136, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 60 poz.610/   art.18 ust.1   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i 
Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 
2000r. Dz.U. 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 2001r. Nr 45 poz.497/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XVII/134/2000 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie 
przyjęcia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy 
Zębowice narok 2001 załącznikowi nr 2 nadaje się nowe brzmienie. Stanowi on załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

Uchwała nr XXI/167/01



Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 31 sierpnia 2001r.

w sprawie rozwiązania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o 
opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 60 z 2001r./  Rada Gminy uchwala co następuje:

§1                                                                
Rozwiązuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną uchwałą 
Rady Gminy w Zębowicach Nr XXI/143/97 z dnia 27 marca 1997r. zmieniona uchwałą Nr XXVII/
185/98 z dnia 9 lutego 1998r.

§2                                                                
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XXII/168/01
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 października 2001r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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/ 
oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 
poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 
2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 
122 poz. 1315, z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 
poz.1082, Nr 102 poz.1116 i Nr 106 poz.1149/. Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

                                                                            § 1
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
Zwiększenia w wysokości 42.347 zł, z tego:
1. Dział 758 – Różne rozliczenia – 37.463 zł
Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 37.463 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 37.463 zł
2.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.560 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.560 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 1.560 zł
3.Dział 853 – Opieka społeczna – 3.024 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.024 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 



– 3.024 zł
4.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 300 zł
§ 096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 300 zł

Zmniejszenia w wysokości 37.463 zł, z tego:

2.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej – 37.463 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej – 37.463 zł
§ 041 – Wpływy z opłaty skarbowej – 37.463 zł

                                                                           § 2
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Zwiększenia w wysokości 39.244 zł, z tego :

2.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11.000 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 11.000 zł
§  6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pompy głębinowej 
wraz z osprzętem – 11.000 zł
3.Dział 600 – Transport i łączność – 10.500 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.500 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
            – budowa drogi transportu rolnego w Siedliskach – 2.500 zł
- budowa drogi na ul. Polnej w Zębowicach – 8.000 zł
4.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11.420 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9.860 zł
- wynagrodzenia – 5.110 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.750 zł
      Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.560 zł
4.Dział 853 –Opieka społeczna – 3.024 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.024 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.024 zł
5.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 300 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 300 zł

6.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3.000 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł

Zmniejszenia w wysokości 34.360 zł, z tego:

1.Dział 600 – Transport i łączność – 21.500 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 21.500 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– budowa drogi w Poczołkowie – 21.500 zł
2.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.860 zł
Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 9.860 zł
- wynagrodzenia – 6.480 zł]
- pochodne od wynagrodzeń – 1.550 zł



- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.830 zł
3.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.000 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł

                                                                        § 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian  budżet gminy Zębowice na 2001r. wynosi:
Dochody        - 5.200.024,76 zł                       wydatki        - 5.388.039,76 zł
Przychody      -    450.415,00 zł                       rozchody     -     262.400,00 zł
Razem:              5.650.439,76 zł                       Razem:           5.650.439,76 zł

                                                                        § 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XXII/169/01
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 października 2001r.

w sprawie utworzenia jednostek budżetowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. “h”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
oraz z 2001r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971/ art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 28 poz.153, Nr 141 
poz. 943, z 1998r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz.239, 
Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz.1104, Nr 120 poz.1268 i Nr 122 poz. 1320/   i  art.18  ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, 
Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, 
Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 122 poz.1315, z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 
poz. 499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116 i Nr 106 poz.1149/. 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

                                                                            § 1
Tworzy się następujące jednostki budżetowe w Gminie Zębowice:

1.Publiczne Gimnazjum w Zębowicach.
2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.
3.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadłubie Wolnym.
4.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radawiu.
5.Publiczne Przedszkole w Zębowicach.

                                                                              § 2  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

                                                                              § 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002r.

Uchwała nr XXII/170/01
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 października 2001r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XV/113/2000 z dnia 18 sierpnia 2000r. w sprawie 
ustalenia regulaminu nagród dla nauczycieli.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, z 
1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 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 oraz z 
2001r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971/ i art.49 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela /Dz.U. z 1997r. Nr 56 poz.357, z 1998r. Nr 106 poz. 668 i Nr 162 poz. 1118 oraz z 
2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 22 poz.122 poz. 1323/, Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1 
W regulaminie nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zębowice, 
stanowiących załącznik do uchwały Nr XV/113/2000 z dnia 18 sierpnia 2000r. Rady Gminy w 
Zębowicach w sprawie ustalenia regulaminu nagród dla nauczycieli – paragrafowi 2 Regulaminu 
nadaje się następujące brzmienie:

“§ 2.1 Nagrody określone regulaminem wypłacane ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, 
Wysokość funduszu może wynosić do 5% planowanego rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń nauczycieli. Z tego funduszu nie więcej niż 20% przeznaczona jest na wypłatę nagród 
przyznawanych nauczycielom przez Zarząd Gminy w Zębowicach, a co najmniej 80% na wypłatę 
nagród przyznawanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.
2.Wypłata nagród do wysokości określonej w ust.1 uzależniona jest od środków budżetowych danej 
jednostki:”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3                                                                     
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XXII/171/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 30 października 2001r. 

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art.53 ust.1    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 
13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 
poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 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 oraz z 2001r. Nr 45 poz. 



497 i Nr 89 poz. 971/ Rada Gminy w Zębowicach  uchwala co następuje:

§ 1
Uchyla się moc obowiązującą uchwały Nr IV/23/94  z dnia 13 października 1994r. Rady Gminy w 
Zębowicach w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 2  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  XXIII/172/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 29 listopada 2001r.

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 
na 2002r.

Na podstawie art. 5 ust.1 i 2,  art. 7 ust.2, art. 7a   ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych / z 1991 r. Dz.U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz. 444, Nr 116 poz. 502, z 
1992 r. Nr 21 poz. 86, Nr 94 poz. 467, z 1993 r. Nr 121 poz. 540, z 1994 r. Nr 123 poz. 600, Nr 132 
poz. 675, z 1995r. Nr 147 poz. 715, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 
24, Nr 123 poz. 780, Nr 121 poz. 770, Nr 107 poz. 689, Nr 143 poz. 956, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, 
Nr 146 poz. 954, Nr 150 poz. 983 i Nr 160 poz. 1058, z 1999 r. Nr 96 poz. 1129, z 2000 r. Nr 88 
poz. 983, Nr 95 poz. 1041, Nr 105 poz. 1115, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. zm. wyn. Dz.U. Nr 125 
poz. 1371, Nr 125 poz.1375/ oraz art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. Dz.U. 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. Dz.U. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1.od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,49 zł
2.od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną 
niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe 
osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł.
3.od 1m2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,84 zł
4.od 1 m2 pow. użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 5,00 zł
5.od budowli – 2% ich wartości określonej na podst.art.4 ust.1 pkt 2 oraz ust. 4-6 wyżej cytowanej 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
7.od 1 m2 pow. gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub 
leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,60 zł
8.od gruntów :



a/  będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku rolnym /Dz.U. Nr 94 poz.431 z 93r./ wykorzystywane na cele rolnicze 
– 0,05 zł za 1 m2 pow.
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
 3,28 zł 
c/ od pozostałych – 0,09 zł od 1 m2 pow.

§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a. Nieruchomości będące w posiadaniu stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność w 
zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury i kultury fizycznej oraz działań ratowiczo-
gaśniczych z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

4.Nieruchomości i grunty stanowiące mienie komunalne a nie oddane w posiadanie zależne.
5. Nieruchomości należące do utworzonych przez gminę jednostek organizacyjnych.
6.Grunty, budowle wodociągu i przewody sieci rozdzielczej wody.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą od 01 stycznia 2002r.

§ 5
Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach przez okres 
30 dni.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XVII/128/2000 z dnia 27 grudnia 2000r.

Uchwała nr XXIII/173/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 29 listopada 2001r.

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego 
podatku na rok 2002

Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust.4   ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych / z 1991r. Dz.U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz.444, Nr 116 poz. 502, z 1992r. Nr 21 
poz. 86, Nr 94 poz. 467, z 1993r. Nr 121 poz.540, z 1994r. Nr 123 poz.600, Nr 132 poz.675, z 
1995r. Nr 147 poz.715, z 1996r. Nr 91 poz.409, Nr 149 poz.704, z1997r. Nr 5 poz.24, Nr 123 
poz.780, Nr 121 poz.770, Nr 107 poz.689, Nr 143 poz.956, z 1998r. Nr 106 poz.668, Nr 146 
poz.954, Nr 150 poz.983 i Nr 160 poz.1058, z1999r. Nr 96 poz.1129, z 2000r. Nr 88 poz.983, Nr 95 
poz. 1041,Nr 105 poz.1115, Nr 122 poz. 1315, z 2001r.zm.wyn.Dz.U.Nr 125 poz.1371, Nr 125 
poz.1375/ oraz art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
2001r. Dz.U. Nr 45 poz.497, Nr 89 poz.971/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:



§ 1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2002.:

1.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3.5 tony  do 5,5 tony włącznie                  -   600,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie               - 1000,00 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                      - 1200,00 zł

2.Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
    - o liczbie osi – dwie                                   - 2290,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 26 ton:
   - o liczbie osi – trzy                                     - 2290,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 23 tony a mniejszej niż 32 tony :
    - o liczbie osi – cztery i więcej                   - 2290,00 zł

3.Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
    - o liczbie osi – dwie                                  - 2290,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 15 ton a mniejszej niż 26 ton:
    - o liczbie osi – trzy                                   - 2290,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 23 tony a mniejszej niż 32 tony:
   - o liczbie osi – cztery i więcej                    - 2290,00 zł

a. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton                      - 1400,00 zł
 
5.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a równej i mniejszej niż 36 ton:
    - o liczbie osi – dwie                                        - 1700,00 zł
b/ o wyższej niż 36 ton:
   - o liczbie osi – dwie                                - 2290,00 zł
   - o liczbie osi – trzy                                 - 2290,00 zł

6.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton:
    - o liczbie osi – dwie                                      - 1770,00 zł
b/  wyższej niż 36 ton:
    - o liczbie osi – dwie                                       - 2290,00 zł
    - o liczbie osi – trzy                                        - 2290,00 zł

7.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:



- od 7 ton i poniżej 12 ton                           - 1200,00 zł

8.Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton:
    - o liczbie osi  - jedna                                      - 1400,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 23 tony, a równej lub mniejszej niż 36 ton:
    - o liczbie osi – dwie                                       - 1400,00 zł
c/ wyższej niż 36 ton:
   - o liczbie osi – dwie                                        - 1770,00 zł
   - o liczbie osi – trzy                                         - 1770,00 zł

9.Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton :
- o liczbie osi – jedna                             - 1400,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej lub równej niż 36 ton:
   - o liczbie osi – dwie                           - 1400,00 zł
c/ wyższej niż 36 ton :
    - o liczbie osi – dwie                          - 1770,00 zł
    - o liczbie osi – trzy                           - 1770,00 zł

10.Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc                        - 1400,00 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1770,00 zł

§ 2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące do celów 
komunalnych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2002r.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach przez okres 30 
dni.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XVII/130/2000 w sprawie podatku od  środków transportowych.

Uchwała nr XXIII/174/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 29 listopada 2001r.



w sprawie podatku od posiadania psów oraz zwolnień tego podatku na 2002 r.

Na podstawie art.14 pkt 1,2,3  i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych / z 1991r. Dz.U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz.444, Nr 116 poz. 502, z 1992r. Nr 21 poz. 86, 
Nr 94 poz. 467, z 1993r. Nr 121 poz.540, z 1994r. Nr 123 poz.600, Nr 132 poz.675, z 1995r. Nr 147 
poz.715, z 1996r. Nr 91 poz.409, Nr 149 poz.704, z1997r. Nr 5 poz.24, Nr 123 poz.780, Nr 121 
poz.770, Nr 107 poz.689, Nr 143 poz.956, z 1998r. Nr 106 poz.668, Nr 146 poz.954, Nr 150 
poz.983 i Nr 160 poz. 1058,  z 1999r. Nr 96 poz.1129, z 2000r. Nr 88 poz.983, Nr 95 poz. 1041, Nr 
105 poz.1115, Nr 122 poz. 1315, z 2001r.zm.wyn.Dz.U.Nr 125 poz.1371, Nr 125 poz.1375/ oraz 
art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 13 
poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 
43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 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 2001r. Dz.U. Nr 45 
poz.497, Nr 89 poz.971/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 35,00 zł

§ 2
1. Zwalnia się z obowiązku podatkowego pierwszego psa w gospodarstwie domowym.
2. W razie nabycia drugiego psa w ciągu roku podatkowego podatek należy uiszczać
3. w pełnej wysokości w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą od dnia 01 stycznia 2002r.

§ 5
Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach przez okres 
30 dni.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XVII/129/2000 z dnia 27 grudnia 2000r.

Uchwała nr XXIII/175/2001
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 29 listopada 2001r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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/ 
oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 
poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 
2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 



122 poz. 1315, z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 
poz.1082, Nr 102 poz.1116 i Nr 106 poz.1149/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

Zwiększenia w wysokości 24.184 zł, z tego:

1.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł
§ 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 10.000 zł
2.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej – 10.000 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 – 
10.000 zł
§ 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł
3.Dział 853 – Opieka społeczna – 4.184 zł
Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 
3.000 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.000 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 384 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 384 zł
Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 800 zł
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  - 800 zł

Zmniejszenia w wysokości 20.000 zł:

•Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej – 20.000 zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 20.000 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości – 20.000 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Zwiększenia w wysokości 24.184 zł:

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 3.700 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.700 zł
a. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 5.000 zł
- wynagrodzenia – 1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.000 zł
3.Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.900 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 2.900 zł



- pozostałe wydatki bieżące – 2.900 zł
4.Dział 853 – Opieka społeczna – 784 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 784 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 784 zł
5.dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.000 zł
Rozdział 85404 – Przedszkola – 8.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł
- na zadania zlecone w wysokości - 3.800 zł
7.Dział 853  - Opieka społeczna – 3.800 zł
Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 
3.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.800 zł
      Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 800 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 800 zł

Zmniejszenia w wysokości 20.000 zł, z tego:
- na zadania własne 20.000 zł

2.Dział 600 – Transport i łączność – 5.000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł
3.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.900 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8.000 zł
- wynagrodzenia – 8.000 zł
       Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.900 zł
       § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja ogrzewania budynku 
gimnazjum w Zębowicach – 2.900 zł
4.Dział 921 – Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.100 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.100 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 4.100 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2001r wynosi:
Dochody       - 5.204.208,76 zł                   wydatki        -   5.392.223,76 zł
Przychody          450.415,00 zł                   rozchody             262.400,00 zł
Razem:            5.654.623,76 zł                    Razem:            5.654.623,76 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XXIII/176/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 29 listopada 2001r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego



Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
2001r. Nr 45 poz.497 i Nr 89 poz.971/ oraz art.13 ust.2 w związku z art. 11 ust.2  ustawy dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115 poz.741 , Nr 106 poz.668, z 1998r. 
Nr 49 poz. 484, z 1999r Nr 6 poz. 70,  z 2000r. Nr 46 poz. 543./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych wraz z 
częściami przynależnymi oraz udziałem w części wspólnej nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 693/1 z k.m. 14, położonej w Zębowicach przy ul. Oleskiej 27.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XXIII/177/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 29 listopada 2001r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Skarbu 
Państwa Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
2001r. Nr 45 poz.497 i Nr 89 poz.971/ oraz art.13 ust.2 w związku z art. 11 ust.2  ustawy dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115 poz.741 , Nr 106 poz.668, z 1998r. 
Nr 49 poz. 484, z 1999r Nr 6 poz. 70,  z 2000r. Nr 46 poz. 543./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa – Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w Zębowicach oznaczonej jako 
działka nr 669/13 z k.m. 14 o pow. 0,0745 ha, przeznaczonej pod pompownię ścieków w związku z 
realizacją zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zębowice.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XXIII/178/01
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 29 listopada 2001r. 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu 
Oleskiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
2001r. 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 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115 poz.741 z późn.zm./ Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do nieodpłatnego przejęcia od Powiatu Oleskiego nieruchomości 
zabudowanej położonej w Zębowicach oznaczonej jako działka Nr 577/27 z k.m. 14 KW 60163 z 
przeznaczeniem na realizację podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Zębowice.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr XXIII/179/01
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 29 listopada 2001r. 

w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 
13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 
poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 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 2001r. Nr 45 poz.497 i 
Nr 89 poz.971/ i art.4.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 33 poz.230 zmiany :Dz.U. z 1984r. Nr 34 poz.184, z 
1987r. Nr 33 poz.180, z 1989r. Nr 35 poz.192, z 1990r. Nr 34 poz.198, Nr 73 poz.431, z 1991r. Nr 
73 poz.321, Nr 94 poz.419, z 1993r. Nr 40 poz.184, Dz. U. z 29.10.1996r. Nr 127 poz.593,, z 1997r. 
Nr 88 poz.554, Nr 113 poz.732, Dz.U. Nr 121 poz.770, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 2000r. Nr 12 
poz.136, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 60 poz.610/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach ustala się 
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu tejże  Komisji w wysokości trzykrotnej diety za podróże 
służbowe wg powszechnie obowiązujących przepisów.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIV/180/01
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 2001r.

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2002r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  pkt 9 lit. “d”  pkt 10, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 
poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz. 
1126, z 2000r. Dz.U. 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/ oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /
Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 
1255 oraz z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 
poz.1251 i Nr 122 poz. 1315, z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz. 
1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116 i Nr 106 poz.1149/. i art. 400-406 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz.627/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się budżet gminy Zębowice na 2002r. w kwocie 5.360.846 zł:
- dochody w kwocie 5.360.846 zł
- wydatki w kwocie 5.073.846 zł
- rozchody w kwocie 287.000 zł

§ 2
Dochody budżetu gminy w podziale wg źródeł pochodzenia określa załącznik Nr 1 w kwocie 
5.360.846 zł, z czego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 867.512 
zł, a dotacje na zadania powierzone wynoszą 3.100 zł /załącznik Nr 3/.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 45.000 zł – 
dz.851 rozdział 85154 § 048.

§ 3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w kwocie 5.073.846 zł, z 
czego wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 867.512 zł, a na 
zadania powierzone – 3.100 zł.
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynoszą 45.000 zł – dz. 851 rozdział 85154. 

§ 4
Ustala się rozchód w kwocie 287.000 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i 
kredytów. Spłata rat kapitałowych zostanie pokryta w całości z dochodów.
Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę  76.000 zł
– dz. 757 rozdział 75702.



§ 5
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 102.600 zł. Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4.

§ 6
Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25.000 zł.

§ 7
Ustala się dotację dla:
1.Stacji Leczenia i Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 47.000 zł
- dz. 853 rozdział 85395 § 282.
2.Ludowego Zespołu Sportowego w Radawiu w wysokości 9.000 zł
- dz. 926 rozdział 92605 § 282
3.Ludowego Zespołu Sportowego w Zębowicach w wysokości 13.000 zł
- dz.926 rozdział 92605 § 282

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 3.655 zł /załącznik Nr 5/.

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

§ 10
Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Gminy 
w roku 2002r. nie może przekroczyć 50.000 zł

§ 11
Maksymalna wysokość sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania 
nie może przekroczyć 300.000 zł.

§ 12
Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
Dział 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 5.000 zł
§ 235 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst – 5.000 zł

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

§15                                                                     
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2002r.



Uchwała nr XXIV/181/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 grudnia 2001r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym / tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1041/  oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, 
Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, 
Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 122 poz. 1315, z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 
poz. 499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116 i Nr 106 poz.1149/ 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala , co następuje:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2001r. o kwotę 914 zł, z tego:
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 914 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 914 zł
§ 201 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 914 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2001r. dokonuje się następujących zmian po stronie  wydatków:
Zwiększenia w wysokości 3.714 zł, z tego:
1. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.700 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.700 zł
2.Dział 853 – Opieka społeczna – 1.100 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 700 zł
      Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 400 zł
- na zadania zlecone – 914 zł

1.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 914 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 914 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 914 zł

  Zmniejszenia w wysokości 2.800 zł, z tego:
1.Dział 750 – Administracja publiczna – 2.800 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin – 2.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.800 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2001r. wynosi:
        - dochody        - 5.205.122,76 zł                    - wydatki    - 5.393.137,76 zł
        - przychody    -     450.415,00 zł                    - rozchody  -    262.400,00 zł
          Razem:             5.655.537,76 zł                    -Razem:        5.655.537,76 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



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

Uchwała nr XXIV/182/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 grudnia 2001r.

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zębowicach

 Na podstawie art.33 ust.2 art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. – Dz.U. Nr 142, poz.1591/
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Zębowicach stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXVIII/187/98 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 marca 1998r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zębowicach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr XXIV/183/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 grudnia 2001r.

W sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.

Na podstawie 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 poz.679, Nr 121 poz. 770 i z 1998r. Nr 106 poz.668/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się opłatę za wodę w wysokości:
1.dla gospodarstw indywidualnych, rolnych i odbiorców finansowanych z budżetu gminy – 1,65 zł 

za 1 m3 wody.
2.dla pozostałych odbiorców – 2,45 zł + VAT za 1 m3 wody.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach 
ogłoszeń.

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

§ 5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVII/131/2000 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia 27 grudnia 2000r w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.

Uchwała nr XXIV/184/2001
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 grudnia 2001r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i ich usytuowania.

Na podstawie art.12 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 33 poz.230 zmiany :Dz.U. z 1984r. Nr 34 poz.184, z 
1987r. Nr 33 poz.180, z 1989r. Nr 35 poz.192, z 1990r. Nr 34 poz.198, Nr 73 poz.431, z 1991r. Nr 
73 poz.321, Nr 94 poz.419, z 1993r. Nr 40 poz.184, Dz. U. z 29.10.1996r. Nr 127 poz.593,, z 1997r. 
Nr 88 poz.554, Nr 113 poz.732, Dz.U. Nr 121 poz.770, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 2000r. Nr 12 
poz.136, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 60 poz.610/ oraz art.18 ust.2 pkt 5 i art.40-42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591/  Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
1.Ustala się dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych:
- do spożycia poza miejscem sprzedaży    - 20 pkt.
- do spożycia w miejscu sprzedaży           - 10 pkt,
2.Ustalona liczba nie dotyczy punktów sprzedaży piwa.

§ 2
Ustala się, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w najbliższej okolicy:
a/ przedszkoli,
b/ szkół,
c/ innych placówek oświatowych,
d/ obiektów kultu religijnego i miejsc katechezy,
e/ obiektów użyteczności publicznej,
f/ placówek opieki społecznej i służb zdrowia,
g/ obiektów sportowych,
h/ zakładów pracy.

§ 3



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
 

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i z tym dniem uchyla się Uchwałę Nr XXII/114/93 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 
16 lipca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i ich 
usytuowania.

Uchwała nr XXIV/185/2001
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 grudnia 2001r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2002.

Na podstawie art.4.1 ust.2  ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz.230 zmiany :Dz.U. z 1984r. Nr 34 poz.184, z 
1987r. Nr 33 poz.180, z 1989r. Nr 35 poz.192, z 1990r. Nr 34 poz.198, Nr 73 poz.431, z 1991r. Nr 
73 poz.321, Nr 94 poz.419, z 1993r. Nr 40 poz.184, Dz. U. z 29.10.1996r. Nr 127 poz.593,, z 1997r. 
Nr 88 poz.554, Nr 113 poz.732, Dz.U. Nr 121 poz.770, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 2000r. Nr 12 
poz.136, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 60 poz.610/ oraz art.18 ust.2 pkt 5 i art.40-42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591/  Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2001 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
harmonogram wydatków do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w gminie Zębowice na rok 2002 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XXIV/187/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 grudnia 2001r.

w sprawie nabycia działki przez Gminę Zębowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 



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 
2001r. Dz.U. Nr 45 poz.497, Nr 89 poz.971/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do nabycia pod tytułem darnym działki nr 660/156 z k.m. 3 o 
pow.0,0290 ha położonej w obrębie Radawie na cele związane z korzystaniem z publicznej drogi 
gminnej /ul. Wąska/.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIV/188/01
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 grudnia 2001r.

w sprawie nabycia działki przez Gminę Zębowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
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 
2001r. Dz.U. Nr 45 poz.497, Nr 89 poz.971/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do nabycia pod tytułem darnym działki nr 719/156 z k.m. 3 o pow. 
0,0044 ha położonej w obrębie Radawie na cele związane z korzystaniem z publicznej drogi 
gminnej /ul. Wąska/.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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