
Uchwała Nr IV/27/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Oleśnie

Na podstawie art. 45, ust. 1, pkt. 2, lit “b” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz. 408, Dz.U. z 1992 r. Nr 63 poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 
591, z 1995 r. Nr 138 poz. 682, z 1996 r. Nr 24 poz. 110 i z 1997 r. Nr 104 poz. 661/  Rada Gminy 
w Zębowicach uchwala co następuje:

§1
Wybiera członka rady społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Olesno w osobie radnej 
Rembikowskiej Krystyny. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy czym za wyborem 
głosowało 17 radnych przy obecności 17 radnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IV/28/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie przejęcia i utworzenia publicznych przedszkoli w Gminie Zębowice

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 8, art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit “h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Dz.U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 
132 poz. 622, Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,  Nr 113 poz. 734, Nr 
123 poz. 775, Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ i w celu wykonania postanowień 
załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/119/96 z dnia 30 sierpnia 1996 
r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34 poz. 123 z 1996 r.  Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Przejmuje się jako zadanie własne prowadzenie publicznych przedszkoli na terenie gminy 
Zębowice,a położonych w:
Zębowicach,
Kadłubie Wolnym,
Radawiu.

§ 2
Wymienione w §1 przedszkola stanowią jednostki organizacyjne gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.



Uchwała Nr IV/29/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie przejęcia szkół podstawowych w Gminie Zębowice

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 8, art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit “h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Dz.U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 
132 poz. 622, Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,  Nr 113 poz. 734, Nr 
123 poz. 775, Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ i w celu wykonania postanowień 
załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/119/96 z dnia 30 sierpnia 1996 
r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34 poz. 123 z 1996 r. Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

 w sprawie przejęcia Szkół Podstawowych w Gminie Zębowice.

§ 1
Przejmuje się jako zadanie własne prowadzenie Szkół Podstawowych na terenie gminy Zębowice, a 
położonych w:
Zębowicach,
Kadłubie Wolnym,
Radawiu.

§ 2
Wymienione w §1 Szkoły Podstawowe stanowią jednostki organizacyjne gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwała Nr IV/30/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach

Na podstawie art.5, ust.2, pkt.1, art.58, ust.1, 2 i 6 w związku z art.59, ust.6 ustawy z dnia 7 
września 1991 r.o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496 z 1997 r. Nr 28 
poz.153 i Nr 141 poz.943 z 1998 r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126/, art.2, ust.1 ustawy z dnia 8 
stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12 poz.96/ oraz 
art.18, ust.2, pkt.9, lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 
13 poz.74, Dz. U. Nr 106 poz.496,  Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, 
Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 
poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:



§ 1
Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w 
Zębowicach, ul. Oleska 27a o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę 
Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej "szkołą".

§ 2
Do obwodu szkoły należą sołectwa: Zębowice, Knieja, Osiecko, Prusków i Siedliska do nr 24.

§ 3
Statut szkoły zostanie określony w odrębnym trybie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.

Uchwała Nr IV/31/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Izydora Murka w Kadłubie Wolnym.

Na podstawie art.5, ust.2, pkt.1, art.58, ust.1, 2 i 6 w związku z art.59, ust.6 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496 z 1997 r., Nr 
28 poz.153 i Nr 141 poz.943 z 1998 r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126/, art.2, ust.1 ustawy z dnia 
8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12 poz.96/ oraz 
art.18, ust.2, pkt.9, lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 
13 poz.74, Dz. U. Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, 
Nr 107 poz.686,  Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 
poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową im. Izydora Murka w Kadłubie 
Wolnym ul. Szkolna 4 o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o 
strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej "szkołą".

§ 2
Do obwodu szkoły należą sołectwa: Kadłub Wolny, poczołków i Siedliska od nr 25.

§ 3
Statut szkoły zostanie określony w odrębnym trybie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Uchwała Nr IV/32/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Radawiu.

Na podstawie art.5, ust.2, pkt.1, art.58, ust.1, 2 i 6 w związku z art.59, ust.6 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496 z 1997 r., Nr 
28 poz.153 i Nr 141 poz.943 z 1998 r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126/, art.2, ust.1 ustawy z dnia 
8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12 poz.96/ oraz 
art.18, ust.2, pkt.9, lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 
13 poz.74, Dz. U. Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, 
Nr 107 poz.686,  Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 
poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przekształca sie z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w 
Radawiu, ul.Szkolna 22 o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową 
o strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej "szkołą".

§ 2
Do obwodu szkoły należą sołectwa: Radawie i Łąka.

§ 3
Statut szkoły zostanie określony w odrębnym trybie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Gminy.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Uchwała Nr IV/33/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku



w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Zębowice

Na podstawie art.17, ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 
r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496, Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943 i z 1998 r. Nr 117 poz.759/ oraz 
art.7, ust.1, pkt.8 w związku z art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /
Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 
1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686,  Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 
1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Zębowice z siedzibami, jak następuje:
Szkoła Podstawowa w Zębowicach obejmuje sołectwa: Zębbowice, Knieja, Prusków, Osiecko i 
Siedliska do nr 24.
Szkoła Podstawowa w Kadłubie Wolnym obejmuje sołectwa: Kadłub Wolny, Poczołków i Siedliska 
od nr 25.
Szkoła Podstawowa w Radawiu obejmuje sołectwa: Radawie i Łąka.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od września 1999 r.

Uchwała Nr IV/34/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie założenia gimnazjum w Zębowicach.

Na podstawie art.5, ust.2, pkt.1, art.58, ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 
poz.943 i z 1998 r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126/ oraz art.18, ust.2, pkt.9, lit h ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 
poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686,  Nr 113 poz.734, Nr 123 
poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala 
co następuje:

§ 1
Zakłada się z dniem 1 września 1999 r. Publiczne Gimnazjum w Zębowicach przy ul.Oleskiej 27a 
zwane dalej szkołą.

§ 2
Obwód szkoły obejmuje gminę Zębowice, a zasięg terytorialny sołectwa: Zębowice, Kodłub Wolny, 



Radawie, Knieja, Łąka, Prusków, Siedliska, Osiecko i Poczołków.

§ 3
Statut szkoły zostanie określony w odrębnym trybie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Uchwała Nr IV/35/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym i Publicznego 
Przedszkola w Kadłubie Wolnym w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadłubie Wolnym.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. 
Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 
155 poz.1014, Nr 162 poz.1126 oraz na podstawie art.62 ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o systemie 
oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153, Nr 141 poz.943 i 
z 1998 r. Nr 117 poz.117/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Publiczną Szkołę Podstawową w Kadłubie Wolnym i Publiczne Przedszkole w Kadłubie Wolnym 
łączy się w Zespół z dniem 1 wrzesnia 1999 r.

§ 2
Placówce wymienionej w §1 nadaje się nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadłubie Wolnym.

§ 3
Siedziba Zespołu mieści się w  Kadłubie Wolnym ul.Szkolna 4.

§ 4
Zasięg terytorialny Zespołu (obwód szkolny) obejmuję sołectwa: Kadłub Wolny, Poczołków i 
Siedliska od nr 25.

§ 5
Statut Zespołu zostanie określony w odrębnym trybie.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 7



Uchwała podlega ogłoszeniu w obwodzie Zespołu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Uchwała Nr IV/36/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Radawiu i Publicznego Przedszkola w 
Radawiu w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radawiu

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. 
Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 
155 poz.1014, Nr 162 poz.1126 oraz na podstawie art.62 ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o systemie 
oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153, Nr 141 poz.943 i 
z 1998 r. Nr 117 poz.117/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Publiczną Szkołę Podstawową w Radawiu i Publiczne Przedszkole w Radawiu łączy się  Zespół z 
dniem 1 września 1999 r.

§ 2
Placówce wymienionej w §1 nadaje się nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radawiu.

§ 3
Siedziba Zespołu mieści się w Radawiu przy ul.Szkolnej nr 22

§ 4
Zasięg terytorialny Zespołu (obwód szkolny) obejmuje sołectwa:
Radawie i Łąka.

§ 5
Statut Zespołu zostanie określony w odrębnym trybie.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w obwodzie Zespołu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Uchwała Nr IV/37/99
Rady Gminy w Zębowicach



z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zębowicach

Na podstawie art.62 ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67 
poz.329, Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153, Nr 141 poz.943 i z 1998 r. Nr 117 poz.117/ art.6 
ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty /Dz. U. Nr 117 poz.759/ w 
związku z art.18 ust.2, pkt.9, lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 
1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 58 poz.261, 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 
poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 
poz.1014, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Zakłada się z dniem 1 września 1999 r. Zespół Szkół w Zęboicach przy ul.Oleskiej 27a zwany dalej 
zespołem, składającym się z Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej.

§ 2
Statut zespołu zostanie określony w odrębnym trybie.

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r. na okres do 31 sierpnia 2001 r.

Uchwała Nr IV/38/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 11 marca 1999 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie gminy

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 oraz art.40-42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, zmiana Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 106 
poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 
poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/ oraz art.26 i 26a z 
dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodartkach mieszkaniowych/ Dz. U. Nr 105 
poz.509, zmiana Dz. U. Nr 120 poz.787 z 14 lipca 1998 r./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego w wysokości 1zł miesięcznie.
Zróżnicowanie stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 
w zależności od czynników podwyższających i obniżających okresla załącznik Nr 1 do Uchwały.



Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu Uchwały uważa się powierzchnię 
wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich przznaczenie i sposób 
użytkowania tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych 
pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy.
Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, 
logii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, piwnic, komórek gospodarczych oraz 
wewnętrznych klatek schodowych w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach 
wielopoziomowych.

§ 2
Zarządca budynków zobowiązany jest w terminie jednego m-ca od wejścia w życie sporzadzić 
aneksy do umów najmu, wynikające ze zmiany przepisów.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.1999 r. i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

§ 5
Traci moc w całości Uchwała Nr X/66/95 z dnia 30.06.1995 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/38/99
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 11 marca 1999 r.

Tabela stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych:

Wyposażenie mieszkań w instalacje% bazowej stawki dla lokaluUsytuowanie budynkuStan. tech. 
budynkuUsytuowanie mieszkania12345Mieszkanie o pełnym komforcie - domki jednorodzinne 100 
+ 15% - 15% + 15% - 15% - 15%Mieszkanie z łazienką, WC bez c.o. 85 + 15% - 15% + 15% - 
15% - 15%Mieszkanie tylko z inst.wodno-kan. Bez WC 70 + 15% - 15% + 15% - 15% - 
15%Mieszkanie bez inst. Kanal. I bez WC 50 + 15% - 15% + 15% - 15% - 15%
A/ 
Korzystne usytuowanie budynku - zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca, willowa do 4 mieszkań 
szeregowa i atrialna.
Niekorzystne usytuowanie budynku - zabudowa oficynowa.
Budynek nowowybudowany lub po remoncie kapitalnym /do 10 lat/.
Budynki zakwalifikowane do remontu kapitalnego lub rozbiórki i po remoncie ze środków 
własnych najemcy.
Niekorzystne usytuowanie mieszkania w budynku - mieszkania na strychu za wyjątkiem budynków 
wymienionych w pkt.1 oraz w suterenie i na najwyższej kondygnacji powyżej III piętra w budynku 
oraz strychu.

W przypadku nie zaistnienia powyższych czynników w mieszkaniiiu nie stosuje się podwyższenia 
ani obniżenia stawki czyli - 0%.

B/ 
Minimalna stawka czynszu po uwzglednieniu wszystkich obniżek nie może być niższa niż 35% 
stawki bazowej.



Uchwała Nr IV/39/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 11 marca 1999 r.

w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Zębowice

Na podstawie art.134, ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / 
Dz. U. Nr 155 poz.1014/ oraz art.18, ust.1, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym/ Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, 
Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, 
Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz. 1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Bankową obsługę budżetu Gminy Zębowice oraz innych jej środków budżetowych sprawuje 
Bak\nk Spółdzielczy Zawadzkie Oddział w Zębowicach na podstawie wcześniej zawartej umowy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IV/40/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 11 marca 1999 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 
poz.926 z 1997 r./ Rada Gminy w Zębowicach wprowadza:

§ 1
Opłatę prolongacyjną w wysokości 15% z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności podatków.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IV/41/99
Rady Gminy w Zębowicach



z dnia 11 marca 1999 r.

w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy w Zębowicach środków specjalnych jednostki 
budżetowej

Na podstawie art.21ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 
155 poz.1014/ oraz srt.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym 
/Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.486 i Nr 132 poz.622 
oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775/ 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Tworzy się w Urzędzie Gminy w Zębowicach środki specjalne na finansowanie dożywiania dzieci 
przedszkolnych i szkolnych w Kadłubie Wolnym, Radawiu, Zębowicach i Szkole Podstawowej w 
Zębowicach.

§ 2
Przychodami środka specjalnego są wpłty rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych za 
dożywianie.

§ 3
Wydatki ze środków specjalnych pokrywają koszty zakupu środków żywności w/w placówkach.

§ 4
Obsługę administracyjnych środków specjalnych prowadzi się w Urzędzie Gminy w Zębowicach.

§ 5
Środki specjalne w Urzędzie Gminy w Zębowicach zwolnione są z wpłat do budżetu gminy.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała Nr V/42/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 31 marca 1999 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 1999 r.

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 
1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 
poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 
poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775/ oraz art.109, 110, 116, 124, 128 ust.2, 
pkt.1 i 2 i art.134 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 105 
poz.104/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1



Uchwala się budżet gminy na 1999 r. w kwocie 5.324.284 zł, z czego dochody w kwocie 4.746.162 
zł, przychody w kwocie 578.122 zł, wydatki w kwocie 4.762.284 zł, rozchody w kwocie 562.000 zł.

§ 2
Dochody budżetu gminy w podziale wg źródeł pochodzenia określa załącznik Nr 1 w kwocie 
4.746.162 zł, z czego dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej 
wynoszą 701.259 zł /załącznik Nr 3/.

§ 3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w kwocie 4.762.284 zł, z 
czego wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wynoszą 701.259 
zł /załącznik Nr3/.

§ 4
Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 
78.122 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku 
Ochrony Środowiska SA Filia w Opolu. Spłata kredytu nastąpi w okresie 7 lat, po upływie 1,5 
rocznego okresu karencji, tj. w latach 2001-2007 i nie spowoduje przekroczenia 15% planowanych 
dochodów gminy. Źródłem spłaty kredytu będzie subwencja ogólna dla jednostek samorządu 
terytorialnego.

§ 5
Ustala się rozchód w kwocie 562.000 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek.

§ 6
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 942.500 zł /załącznik Nr 4/.

§ 7
Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 14.051 zł.

§ 8
Ustala się dotację dla Stacji Leczenia i Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 34.000 zł w 
dz.86 rozdział 8695 § 48.

§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych /załącznik Nr 5/.

§ 10
Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem zmian 
powodujących zwiększenia lub zmniejsznia wydatków na inwestycje.

§ 11
Rada Gminy zobowiązuje Zarząd Gminy do przekazania opracowanego układu wykonawczego 
budżetu poszczególnym jednostkom organizacyjnym w terminie 21 dni od daty uchwalenia 
budżetu.

§ 12
Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Gminy w roku 
1999 nie może przekroczyć 50.000 zł.

§ 13



Maksymalna wartość sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania 
nie może przekroczyć 650.000 zł.

§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 15
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr II/12/98 z dnia 13 listopada 1998 
r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  01.stycznia 1999 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała Nr V/43/99
rady Gminy w Zębowicach

z dnia 31 marca 1999 r.

w sprawie uregulowania wierzytelności

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /
Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 
poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 
poz.1014, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do uregulowania wierzytelności istniejących pomiędzy Gminą 
Zębowice a firmą AWG sp. z o.o. w Warszawie.
Umowa w tej sprawie winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/44/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1998 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 i art.61, ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. 
U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. 
z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/ oraz art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz.1014/ oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wyrażonej w Uchwale Nr 66/99 z dnia 13 kwietnia 1999 roku Składu Orzekającego 



Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§1
Przyjąć sprawozdanie Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu gminy za rok 1998.

§2
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/46/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kadłubie Wolnym i powołania komisji konkursowej

Na podstawie art.36a, ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 
1996 r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943 oraz z 1998 r. Nr 
117 poz.759 i Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadłubie 
Wolnym.

§ 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.

Uchwała Nr VI/47/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Radawiu i powołania komisji konkursowej

Na podstawie art.36, ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 
r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943 oraz z 1998 r. Nr 117 
poz.759 i Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:



§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radawiu.

§ 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 pojęcia.

Uchwała Nr VI/48/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zębowicach 
i powołania komisji konkursowej

Na podstawie art.36, ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 
r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943 oraz z 1998 r. Nr 117 
poz.759 i Nr 162 poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 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 pojęcia.

Uchwała Nr VI/49/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów: przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjum i zespołów takich placówek

Na podstawie art.36, ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 
r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943 oraz z 1998 r. Nr 117 
poz.759 i Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się regulamin określający tryb i zasady pracy komisji konkursowej, który stanowi załącznik 



Nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tym dniem traci moc uchwała Nr XXIII/152/97 
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska 
dyrektora szkoły podstawowej i przedszkola na terenie gminy Zębowice.

Załącznik Nr 1 do uchwały 
Rady Gminy w Zębowicach
Nr VI/49/99
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, gimnazjum i zespołu takich 
placówek.

Na podstawie art.36, ust.5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. 
Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943 oraz z 1998 r. Nr 117 
poz.759 i Nr 162 poz.1126/ 

§ 1
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłaszany jest każdorazowo przez Radę 
Gminy.
Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o dyrektorze szkoły lub placówki nalezy przez to 
rozumieć:

dyrektora szkoły podstawowej
dyrektora przedszkola
dyrektora gimnazjum
dyrektora zespołu tych placówek

§ 2
Kadnydaci na stanowisko dyrektora winni spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r., 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz 
inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. 
U. Nr 14 poz.126), oraz odpowiadać formalnym kryteriom doboru określonym w konkursie.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
dokumenty potwierdzające wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska 
dyrektorów szkół i placówek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją pracy na stanowisku dyrektora,
życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
opinie z miejsc pracy z ostatnich pięciu lat,
aktualne świadectwo lekarskie stwierdzające posiadanie warunków zdrowotnych do zajmowania 
stanowiska nauczyciela  w danej placówce.

Termin i miejsce składania ofert w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy konkursu ustala 
Zarząd Gminy Zębowice, ogłaszając to publicznie.



§ 3
Komisja konkursowa powoływana jest uchwałą Rady Gminy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wybierany przez jej członków.
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.
Komisja powinna rozpocząć prace nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu zgłoszeń do 
konkursu.

§ 4
Konkurs odbywa się dwuetapowo.
W pierwszym etapie członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez 
kandydatów i decydują o dopuszczeniu ich do dalszej części konkursu.
Kandydaci nie odpowiadający kryterium o jakich mowa w §2, są powiadamiani pisemnie o 
niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 5
Drugi etap postępowania konkursowego polega na ocenie merytorycznej kandydatów, wynikającej 
z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję oraz głosowaniu nad wyborem 
kandydatów.

§ 6
W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swoje programy kierowania 
przedszkolem, szkołą, gimnazjum, zespołem.

§ 7
1.1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja wyłania kandydata na stanowisko 
dyrektora.
1.2. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub zespołu odbywa się w 
drodze głosowania.

2. Zasady głosowania:
każdy członek komisji dysponuje jednym głosem
głosowanie jest tajne.

3. Konkurs jest rozstrzygnięty, gdy jeden z kandydatów uzyskał w pierwszym głosowaniu 
bezwzględną wiekszość głosów.

4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, komisja 
przeprowadza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą 
głosów.

5. W drugiej turze głosowania zwycięża kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów.

6. Konkurs powinien być powtórzony, gdy:
więcej niż połowa członków komisji uzna, że żaden z kandydatów nie nadaje się na stanowisko 
dyrektora (w pierwszym etapie konkursu)
żaden z kandydatów nie uzyskał w drugiej turze głosowania zwykłej więszości głosów (w drugim 
etapie konkursu)

§ 8
Z prac komisji sporządza się protokół. Przebieg prac komisji nie może być przez członków komisji 
ujawniany.



§ 9
Komisja niezwłocznie przedstawia Zarządowi Gminy wyniki konkursu wraz z dokumentacją

§ 10
Dyrektora szkoły lub placówki powołuje Zarząd Gminy Zębowice.

§ 11
W powtórnie ogłoszonym konkursie mogą brać udział kandydaci z poprzedniego konkursu.
W przypadku, gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub dwa kolejne konkursy nie wyłonią kandydata, 
organ prowadzący szkołę lub placówkę powierza funkcję dyrektora ustalonemu przez siebie 
kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

§ 12
O kwestiach nie rozstrzygniętych uchwałą decyduje komisja.

§ 13
Komisja konkursowa zostaje rozwiązana z chwilą powołania dyrektora szkoły lub placówki.

Uchwała Nr VI/50/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 
1999 r. Nr 15 poz.139/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§1
Przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zębowice.

§2
W studium winny być uwzględnione uwarunkowania wynikające z ust. 4 i 5 art.6 w/w ustawy, które 
są objęte załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
poszczególnych miejscowościach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały 
Rady Gminy w Zębowicach
Nr VI/50/99
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Uwarunkowania wynikające z ust.4, art.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 



1999 r. Nr 15 poz.139/.

W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,
stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej,
prawa własności gruntów,
jakości życia mieszkańców,
zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

W studium określa się w szczególności:
obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych,
lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożenia środowiska,
obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy,
obszary zabudowane, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, terenów wymagających przekształceń lub 
rehabilitacji,
obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, obszarów 
przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z potrzeby 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszary, na których będą 
stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków, a także tereny niezbędne do 
wytyczania ścieżek rowerowych,
obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest 
obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące uwarunkowania,
obszary przewidywane do realizacji zadań i programów wynikających z polityki, o której mowa w 
ust.2.

Uchwała Nr VII/51/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 
prowadzonych przez gminę Zębowice

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329, 
Nr 106 poz.496, Nr 28 poz.153, Nr 141 poz.943 i z 1998 r. Nr117 poz.759/ oraz art.7 ust.1 pkt.8 w 
związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 
13 poz.74, Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 
106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, 
Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 
prowadzonych przez gminę Zębowice w strukturach organizacyjnych, jak następuje:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach w klasach od 1 do 6 obejmuje sołectwa: Zębowice, 
Knieja, Prusków, Osiecko i Siedliska do Nr 25.



Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Wolnym w klasach od 1 do 6 obejmuje sołectwa: 
Kadłub Wolny, Poczołków i Siedliska od Nr 26.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radawiu w klasach od 1 do 6 obejmuje sołectwa: Radawie i Łąka.

Publiczne Gimnazjum w Zębowicach w klasach od 1 do 6 obejmuje sołectwa: Zębowice, Knieja, 
Prusków, Osiecko, Siedliska, Kadłub Wolny, Poczołków, Radawie i Łąka.

§ 2
Tracą moc dotychczasowe uregulowania dotyczące ustalenia planu sieci i granic obwodów 
Publicznych Szkół Podstawowych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 września 1999 r.

Uchwała Nr VII/52/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/99 z dnia 31 marca 
1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. Nr 13 poz.74 z 1996 r., Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 
1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, / oraz art.7 ust.1 pkt.8 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 
106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 
113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

dz. 79 rozdział 7911 § 78 - 1.000 zł
dz. 86 rozdział 8695 § 18 - 3.000 zł
dz. 91 rozdział 9142 § 09 -    182 zł
dz. 91 rozdział 9195 § 64 - 5.500 zł
dz. 97 rozdział 9701 § 90 - 7.136 zł

§ 2
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

dz. 79 rozdział 7911 - wydatki bieżące - 8.136 zł
dz. 85 rozdział 8536 - wydatki bieżące - 5.500 zł



dz. 86 rozdział 8695 - wydatki bieżące - 3.000 zł
dz. 91 rozdział 9142 § 11 - 182 zł

§ 3
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących przeniesień w ramach dotacji celowych i 
wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:

Dochody:
Zwiększenia:
dz. 91 rozdział 9142 § 09 - 2.737 zł
           rozdział 9143 § 49 - 5.500 zł

Zmniejszenia:
dz. 91 rozdział 9142 § 49 - 8.237 zł

Wydatki:
Zwiększenia:
dz. 91 rozdział 9143 § 11 - 3.765 zł
           rozdział 9143 § 41 - 1.635 zł
           rozdział 9143 § 42 -    100 zł
Zmniejszenia:
dz. 91 rozdział 9142 § 11 - 3.765 zł
           rozdział 9142 § 41 - 1.635 zł
           rozdział 9142 § 42 -    100 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 VII/53/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

Na podstawie art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. 
Nr 155 poz.1014, z 1999 r., Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.484/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Ustala się zakres i formę informacji przedstawianych przez Zarząd o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Zębowice za I półrocze.

§ 2
Informacja o przebiegu z wykonania budżetu powinna zawierać:

Plan i wykonanie dochodów w szczegółowości  według źródeł pochodzenia z wyodrębnieniem 



stanu zaległości wg wzoru:
Lp.
Dział, rozdział, paragraf, wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
% wykonania
Zaległość

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 
oraz wydatki: inwestycyjne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, bieżące wg wzoru:
Lp
Dział, rozdział, grupa wydatków /inwestycyjne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 
bieżące/
Plan
Wykonanie
% wykonania

Plan i wykonanie inwestycji finansowych z budżetu gminy wg wzoru:
Lp
Dział, rozdział, paragraf
Zakres rzeczowy inwestycji
Plan
Wykonanie
% wykonania
Charakterystyka zakresu wykonanych robót

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów wg wzoru:
Lp
Dział, rozdział, paragraf
Plan
Wykonanie
Analiza wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych i funduszy celowych

§ 3
Do zestawień tabelarycznych dołącza się część opisową objaśniającą wykonanie budżetu w 
poszczególnych rozdziałach.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VII/54/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności nie 
podlegających przepisom ustawy - Ordynacja podatkowa



Na podstawie art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. 
Nr 155 poz.1014, z 1999 r., Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.484/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do:
umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy
udzielania ulg w spłacie należności jednostek organizacyjnych gminy nie podlegających przepisom 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz.926, Nr 160 poz.1083, 
z 1998 r. Dz. U. Nr 106 poz.668/ tzn wynikających z czynności cywilno-prawnych.

Zarząd Gminy umarza lub udziela ulgi w spłacie należności po przedłożeniu wniosku przez 
dłużnika.

§ 2
Uchwała nie dotyczy umów kupna-sprzedaży mienia komunalnego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Gminy do informowania Rady Gminy, na najbliższych sesjach, o 
udzielonych umorzeniach i ulgach w spłacie wierzytelności.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Nr XXX/199/98 z 
dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie 
wierzytelności nie podlegających ordynacji podatkowej.

Uchwała Nr VII/55/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie Gminy Zębowice na rok 1999 stanowiącej uchwałę Nr III/24/98 z 23 grudnia 1998 r.

Na podstawie art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35 poz.230 zmiany: Dz. U. z 1984 r., Nr 
34 poz.186, z 1987 r. Nr 33 poz.180, z 1989 r. Nr 35 poz.192, z 1990 r. Nr 34 poz.198 i 73 poz.431, 
z 1991 r. Nr 73 poz.321 i Nr 94 poz.419 oraz z 1993 r. Nr 40 poz.184, Dz. U. z 29 października 
1996 r. Nr 127 poz.593, z 1997 r. Nr 88 poz.554 i Nr 113 poz.732/ oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 
106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 
113 poz.734, Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Nadaje się załącznikowi do uchwały Nr III/24/98 w sprawie realizacji gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 1999 r. 



nowe brzmienie, związane z zawarciem porozumienia międzygminnego gmin powiatu oleskiego i 
dofinansowania Ośrodka Zdrowia w Zębowicach.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarzadowi Gminy.

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

Załącznik do uchwały Nr VII/55/99
z dnia 30 czerwca 1999 r.
Rady Gminy w Zębowicach

Harmonorgam do Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zębowice na 1999 r.

Dochody planowane - 30.500 zł

Wydatki planowane:
Finansowanie niezbędnych szkoleń i kursów celem podniesienia kwalifikacji           600,-
Wdrażanie i finansowanie programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych:
- Elementarz II,                                                                                                          1.500,-
- Nasze Spotkania                                                                                                      1.500,-
Szkolenia dla mieszkańców /rodziców/                                                                        100,-
Delegacje członków komisji                                                                                         500,-
Zapomogi - obozy terapeutyczne dla dzieci alkoholików                                         1.200,-
Dotacje na zajęcia alternatywne dla młodzieży jako działania profilaktyczne         2.500,-
Materiały biurowe dla potrzeb komisji                                                                      1.400,-
Zajęcia terapeutyczne - konsultacje specjalistyczne - psycholog                              5.000,-
Posiedzenia komisji                                                                                                   7.000,-
Wywiady środowiskowe /30 wywiadów/                                                                  1.000,-
Wynagrodzenia biegłego                                                                                            1.500,-
Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakaty, afisze, broszury, ulotki itp.    200,-
Dofinansowanie Poradni Odwykowej w Ozimku                                                     1.000,-
Dofinansowanie Poradni Odwykowej i Przychodni w Oleśnie                                 2.500,-
Dofinanfowanie działalności Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zębowicach             3.000,-

RAZEM:                                                                                                                   30.500,-

Uchwała Nr VII/56/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie porozumienia między gminnego

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.12, art.64 i następnych, art.74 i art.75 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 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 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 
123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Gmina Zębowice przystępuje do porozumienia między gminnego gmin powiatu oleskiego w 
sprawie rozszerzenia programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od 
alkoholu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Zębowicach.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VII/57/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w zakresie wykorzystania dotacji celowej

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 11, art.54, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 
poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/ oraz art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie /Dz. U. Nr 91 poz. 577/ i art.25 ust.2 
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym /Dz. U. Nr 28 poz. 153, 
Dz. U. Nr 75 poz.468, Dz. U. z 1998 r. Nr 117 poz.756, Nr 137 poz.887, Nr 144 poz.929 i Nr 162 
poz.1116/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Gmina Zębowice przystępuje do porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie przekazania 
gminie Zębowice zadań z zakresu administracji rządowej z zakresie wykorzystania dotacji celowej 
przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Zębowicach.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VII/58/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.



w sprawie ustalenia odpłatności za uzyskanie dostępu do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę

Na podstawie art.7 ust.1, pkt.3 i art.18, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 
poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala 
co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do ustalenia jednolitej stawki odpłatności za uzyskanie dostępu do 
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę będących własnością gminy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy.
Ogłoszeniu podlega też uchwała Zarządu Gminy w tej sprawie.

Uchwała Nr VII/59/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

Na podstawie art.14, art.19, ust.1 i 2 i art.54, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 
poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126/ oraz art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie /Dz. U. Nr 91 poz. 577/ i art.25 ust.2 
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym /Dz. U. Nr 28 poz. 153, 
Dz. U. Nr 75 poz.468, Dz. U. z 1998 r. Nr 117 poz.756, Nr 137 poz.887, Nr 144 poz.929 i Nr 162 
poz.1116/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przewodniczącemu Rady Gminy w Zębowicach przyznaje się z tytułu jego funkcji, dietę w 

wysokości 70% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 
pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe i chorobowe odliczone z wynagrodzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 1999 r. i z tym 
dniem traci moc uchwała Nr III/26/98 w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



Uchwała Nr VIII/60/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadłubie Wolnym

Na podstawie art.58, ust.6 i art.60, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /
Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943, z 1998 
r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadłubie Wolnym stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KADŁUBIE WOLNYM

Nazwa placówki

§ 1
Placówka nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadłubie Wolnym.
Zespół Szkolno-Przedszkolny powołany został uchwałą Rady Gminy Nr IV/35/99 z dnia 
11.03.1999 r.
W skład Zespołu wchodzi Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Izydora Murka 
mieszczącą się w budynku przy ulicy Szkolnej 4 i Publiczne Przedszkole mieszczące się w budynku 
przy ulicy Szkolnej 2.

Inne informacje o placówce

§ 2
Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Zębowice. Prowadzenie Publicznego Przedszkola i 
Publicznej Szkoły Podstawowej jest zadaniem własnym gminy.

§ 3
Szkoła jest placówką o strukturze organizacyjnej klas I-VI.

§ 4
Przedszkole jest czynne 8 godzin. Przerwy pracy przedszkola ustalane są wg potrzeb środowiska. 
Dzieci korzystają z jednego posiłku tj. obiadu dwudaniowego. Śniadanie we własnym zakresie 
dziecka, a ciepły napój przygotowuje stołówka przedszkola. Wysokość opłat za dożywianie ustala 
Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców. Opłaty za dożywianie pobiera intendent i wpłaca na 
konto Urzędu Gminy, skąd pobiera pieniądze na bieżące zakupy artykułów żywnościową.
Rodzice deklarują dobrowolną składkę miesięczną, którą gospodaruje Dyrektor Zespołu wg 
ustalonego planu finansowego Rady Rodziców.



Cele i zadania Przedszkola

§ 5
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:
1. wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
2. sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
3. współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki szkolnej.

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez 
nauczanie religii. Umożliwia się udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej 
poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Dzieciom, którym z powodu warunków 
rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc finansowa przyznaje się zapomogę 
na dożywianie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dziecko winno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub 
upoważnioną pisemnie osobę pełnoletnią, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka.

§ 6
Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi. Dla zapewnienia ciągłości pracy 
wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu 
dziecka w przedszkolu.

Organizacja przedszkola

§ 7
Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 
przerwy letniej określają przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.
Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa projekt 
organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zespołu. Projekt potwierdza organ prowadzący do 30 
maja każdego roku. 
W projekcie organizacyjnym określa się: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę 
pracowników oraz liczbę godzin finansowanych przez organ prowadzący.

§ 8
Zapisy dzieci na nowy rok szkolny odbywają się od 1 do 30 kwietnia.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Dolną granicę oddziału stanowi liczba 10 dzieci.
Dziecko przychodzi do placówki przedszkolnej po raz pierwszy w dowolnym momencie swego 
życia, gdy ma 3, 4, 5, 6 lat.

§ 9
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i higieny pracy oraz 
wniosków rodziców.

Zakres zadań nauczyciela

§ 10
Do zadań nauczyciela należy:
4. opracowanie miesięcznego planu pracy przedszkola w oparciu o wybrany program i roczny 

plan,
5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci,
6. tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań,



7. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość,
8. ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka, ustalenie form pomocy wychowawczej.

Organy przedszkola

§ 11
Organami przedszkola są:
Dyrektor Zespołu,
Rada Pedagogiczna nauczycieli przedszkola,
Rada Rodziców.

Organy przedszkola posiadają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 
swoich kompetencji.
Dyrektor zespołu:
9. kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną oraz reprezentuje placówkę na 

zewnątrz,
10. sprawuje nadzór pedagogiczny,
11. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców,
12. dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
13. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla pracowników przedszkola,
14. pełni rolę decyzyjną w sprawach zatrudniania nauczycieli i pracowników, przyznaje nagrody, 

premie wg regulaminu premiowania,
15. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Gminy.

Rada Pedagogiczna:
Rada Pedagogiczna większością głosów zatwierdza i opiniuje plany pracy przedszkola, organizację 
pracy przedszkola, projekt planu finansowego, roczny plan pracy.
Zebrania Rady są protokołowane.
Plenarne posiedzenia Rady odbywają się minimum dwa razy w roku.
Dyrektor na posiedzeniach Rady przedstawia sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Rada Rodziców:
Dyrektor na posiedzeniach rady przedstawia sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Rada Rodziców:
Rada wybierana jest na zebraniu ogólnym rodziców w głosowaniu jawnym.
Radę tworzy: przewodniczący, jego zastępca i po jednym członku z grupy wiekowej.
Przewodniczący reprezentuje Radę, składa sprawozdanie z działalności oraz rozliczenie finansowe.
Rada gromadzi fundusze na zasadzie sponsoringu i dobrowolnych składek rodziców.

§ 12
Współpraca z rodzicami.
Rodzice posiadają prawo uczestniczenia w zebraniach informacyjnych oraz spotkaniach 
organizowanych w przedszkolu z udziałem dzieci.
Bieżące sprawy są przedstawiane w “Kąciku dla rodziców”.

Cele i zadania szkoły

§ 13
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r., z 
późniejszymi zmianami, a w szczególności realizuje zadania wynikające z  podstaw programowych 
i kompetencji, w które dany cykl kształcenia powinien wyposażyć absolwenta (I etap edukacyjny - 



kształcenie zintegrowanie, II etap - kształcenie blokowe).

Szkoła umożliwia uczniom:
16. zdobycie wykształcenia,
17. rozwój umiejętności w mowie i piśmie,
18. poznawanie i rozumienie świata,
19. ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
20. rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów,
21. poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości,
22. przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata,
23. samoidentyfikację narodową i kulturową,
24. kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy 

etnicznej, narodu.

§ 14
Szkoła zwraca uwagę na realizację zadań wynikających z ustawy poprzez:
umożliwienia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej organizując na 
wniosek rodziców naukę języka ojczystego w systemie obowiązkowym i nadobowiązkowym, 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierując uczniów do PPP właściwej dla Gminy 
Zębowice.

§ 15
Zadania opiekuńcze szkoły z uwzględnieniem wieku ucznia, potrzeb środowiska oraz przepisów 
BHP są realizowane poprzez:
Sprawowanie opieki bezpośredniej nauczyciela nad uczniami przebywającymi podczas zajęć 
obowiązkowych, nadobowiązkowych i poza terenem szkoły podczas wycieczek - określa 
Zarządzenie MEN z dnia 17.08.1992 r.
W przypadku nieobecności nauczyciela mającego sprawować bezpośrednia opiekę podczas zajęć 
należy zorganizować zastępstwo.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek winno 
rozpoczynać się pogadanką o bezpieczeństwie.
Pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerwy na boisku i w szkole.
Zakres obowiązków określa regulamin nauczyciela dyżurnego - załącznik jako integralna część 
statutu.
Szkoła organizuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
25. uczniami klas najniższych,
26. Uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 

materialna. Wychowawca wnioskuje do dyrektora szkoły, a ten do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy pieniężnej bądź bezpłatnego dożywiania w 
stołówce Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym.

§ 16
Dyrektor szkoły powierza każdy oddział  szczególnej opiece wychowawczej jednemu 
nauczycielowi uczącemu w tym oddziale. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 
skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez tok nauki (klasa I-III, klasa IV-VI).
Na dobór lub zmianę wychowawcy, któremu dyrektor powierzył tę funkcję wpływ mają rodzice  i 
uczniowie, którzy poprzez Radę Rodziców mogą dobierać wychowawcę swoich dzieci. Sprawy 
sporne rozstrzyga dyrektor szkoły, który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i po 
wysłuchaniu opinii podejmuje stosowne decyzje.

Organy szkoły



Organami szkoły są:
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

Funkcjonowanie organów szkoły określają: ustawa o systemie oświaty oraz regulaminy stanowiące 
integralną część statutu szkoły.

Zakres kompetencyjny Rady Rodziców:
27. opiniuje projekt planu finansowego,
28. opiniuje organizację pracy szkoły,
29. zatwierdza roczny plan pracy biblioteki,
30. zatwierdza plan pracy szkoły,
31. opiniuje przydział godzin i czynności dodatkowych nauczycielom,
32. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
33. opiniuje wnioski o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli,
34. współuczestniczy w typowaniu uczniów do nagród i kar.

Zakres kompetencji Rady Rodziców.
Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
spraw szkoły.

Zakres kompetencji Samorządu Uczniowskiego.
Występowanie do Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i 
opiniami we wszystkich sprawach szkoły i uczniów.

W szkole tworzy się stanowisko “Społecznego Zastępcy Dyrektora Zespołu”, który kieruje bieżącą 
pracą szkoły w przypadku nieobecności Dyrektora.

§ 17
Współdziałanie szkoły z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględnia prawo 
rodziców do :
35. poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
36. poznania zasad i przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
37. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i 

postępów w nauce,
38. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
39. wyrażania się i przekazywania opinii organom: sprawującemu nadzór pedagogiczny i 

prowadzącemu placówkę na temat pracy szkoły.

Organizacja pracy szkoły

§ 18
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§19
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie 
ramowego planu nauczania sześcioletniej szkoły oraz planu finansowego. Arkusz organizacji szkoły 
zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. W arkuszu organizacji szkoły 



zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć 
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Na 
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, 
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 20
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 
klasowo-lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwa 10 minut, po trzeciej lekcji przerwa śniadaniowa trwa 20 
minut, a po piątej lekcji przerwa obiadowa (dla dzieci korzystających z obiadów w przedszkolu 
również 20 minut) .
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się po ósmej.
Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach między klasowych liczących od 
dwunastu do dwudziestu sześciu uczniów.
Czas trwania zajęć  w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć, który wynika z ramowego planu nauczania w kształceniu zintegrowanym.

§ 21
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 
jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 22
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 
szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb.

Postanowienia końcowe

§ 23
Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 24
Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.1999 r.

Uchwała Nr VIII/61/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Publicznych w Zębowicach

Na podstawie art.58, ust.6 i art.60, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. 
U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943, z 1998 r. Nr 
117 poz.759, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Statut Zespołu Szkół Publicznych w Zębowicach stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.



§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała Nr VIII/62/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radawiu

Na podstawie art.58, ust.6 i art.60, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /
Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141 poz.943, z 1998 
r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Statut Zespołu Szkół Publicznych w Radawiu stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała Nr VIII/63/99
rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/99 z dnia 31 marca 
1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. Nr 13 poz.74 z 1996 r., Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 
1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775/ oraz 
art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 
poz.1014, z 1999 r. Dz. U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.484/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:
dz.85 - Ochrona zdrowia
rozdział 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
§ 09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 14.396 zł
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa



rozdział 9143 - Starostwa powiatowe
§ 09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 850 zł
dz.97 - Różne rozliczenia
rozdział 9701 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 90 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 15.906 zł.

§ 2
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:
dz.85 - Ochrona zdrowia
rozdział 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
§ 40 - Różne opłaty i składki - 14.396 zł
dz.79 - Oświata i wychowanie
rozdział 7911 - Szkoły podstawowe - wynagrodzenia - 9.106 zł
rozdział 7912 - Gimnazja - wynagrodzenia - 6.800 zł
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9143 - Starostwa powiatowe
§ 31 - Materiały i wyposażenie - 850 zł.

§ 3
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków 
bieżących:
dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
rozdział 7421 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - 6.000 zł
rozdział 7523 - Ochotnicze straże pożarne - 4.000 zł
dz.79 - Oświata i wychowanie
rozdział 8211 - Przedszkola - wynagrodzenia - 18.000 zł
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9146 - Urzędy gmin - 2.000 zł

§ 4
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zmniejszeń:
dz.70 - Gospodarka komunalna
rozdział 7395 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - 7.000 zł
rozdział 7262 - Oświetlenie ulic - wydatki na inwestycje /§ 72/ - wykonanie oświetlenia na ul. 
Polnej w Zębowicach - 23.000 zł

§ 5
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących przeniesień w ramach dotacji celowych i 
wydatków na zadania zlecone:

Dochody:
Zwiększenia:
dz.89 - Różna działalność
rozdział 8934 - Spis powszechny i inne
§ 88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminom - 168 zł

Zmniejszenia:
Dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9195 - Pozostała działalność



§ 88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminom - 168 zł

Wydatki:
Zwiększenia:
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze
§ 22 - Świadczenia społeczne - 14.396 zł
dz.89 - Różna działalność
rozdział 8934 - Spis powszechny i inne
§ 37 - Usługi niematerialne - 168 zł

Zmniejszenia:
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze
§ 40 - Różne opłaty i składki - 14.396 zł
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9195 - Pozostała działalność
§ 37 - Usługi niematerialne - 168 zł

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała Nr VIII/64/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie powołania komisji statutowej

Na podstawie art.21, ust.1 i ust.3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 
13 poz.74 z 1996 r., Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 r. 
Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Statutową w składzie:
Józef Morawiec
Teresa Czaja
Waldemar Czaja
Koziolek Jan
Miozga Alfred
Zadaniem komisji jest opracowanie statutu Gminy Zębowice.

§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu nowego statutu Gminy 
Zębowice.



§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Zębowicach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VIII/65/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Opolu

Na podstawie art.137 § 1 ustawy1 z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych /Dz. U. z 1994 r., Nr 7 poz.25 z późn. zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Do Sądu Okręgowego w Opolu wybrała 1 ławnika w osobie:
Zbigniew Kula
Zam. Zębowice ul.Opolska 46

§ 2
Do Sądu Rejonowego w Opolu wybrała 4 ławników w osobach:
Bobra Urszula       zam. Zębowice ul. Borowiańska 1
Król Gabriela        zam. Radawie ul. Szkolna 5
Czaja Waldemar   zam. Zębowice ul. Opolska 2
Małys Andrzej      zam. Knieja ul. Ozimska

W tym do Sądu Pracy w Opolu 2 ławników w osobach:
Czaja Waldemar   zam. Zębowice ul. Opolska 2
Małys Andrzej      zam. Knieja ul. Ozimska 3

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała Nr VIII/66/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie wyboru członków kolegium do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Na podstawie art.6, ust.1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegium do spraw 
wykroczeń /Dz. U. z 1971 r. Nr 12 poz.118, z 1972 r., Nr 49 poz.312, z 1974 r. Nr 24 poz.142, z 
1975 r. Nr 16 poz.91, z 1982 r. Nr 45 poz.291, z 1989 r. Nr 35 poz.192, z 1990 r. Nr 43 poz.251/ 



Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Do kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Opolu wybrała członków w osobach:
Kler Ryszard   zam. Kadłub Wolny ul. Szkolna 20

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

 Uchwała Nr VIII/67/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice

Na podstawie art.10, ust.1 statutu Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 1996 r. w związku z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników 
samorządowych /Dz. U. z 1993 r. Nr 111 poz.493, Dz. U. z 1996 r. Nr 96 poz.444, Dz. U. z 1997 r. 
Nr 37 poz.228, z 1998 r. Nr 49 poz.307 oraz z 1999 r. Nr 36 poz.340/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy:
40. wynagrodzenie zasadnicze wg stawki XX w kwocie 2.000,00 zł
41. dodatek funkcyjny wg stawki 7 w kwocie 700,00 zł
42. dodatek służbowy w kwocie 840,00 zł
43. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 400,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 września 1999 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwała Nr VIII/68/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

Na podstawie art.14, art.19, ust.1 i 2 i art.25, ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996 r., Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 



poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 
poz.734 i Nr 123 poz.775/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przewodniczącemu Rady Gminy w Zębowicach przyznaje się z tytułu jego funkcji miesięcznie 
dietę w kwocie 945,- zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 1999 r. i z tym 
dniem traci moc uchwała Nr VII/59/99 w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała Nr VIII/69/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie odpłatności za przyłączenie odbiorcy wody z wodociągu gminnego w gminie Zębowice

Na podstawie art.4, ust.1, pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.141/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do ustalenia jednolitej stawki odpłatności za przyłączenie odbiorcy 
wody z wodociągu gminnego w gminie Zębowice.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy. Ogłoszeniu podlega też uchwała  Zarządu Gminy w tej sprawie.

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr. VIII/58/99 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia odpłatności za uzyskanie dostępu do 
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr VIII/70/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 1999 r.

upoważnienia Zarządu Gminy do zawarcia porozumienia

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. Nr 13 poz.74 z 1996 r., Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 
1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775/



Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zawarcia porozumienia z Gminą Dobrodzień, celem 
odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/71/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 26 listopada 1999 r.

w sprawie zmian  w budżecie gminy na 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/99 z dnia 31 marca 
1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, oraz z 
1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775/ oraz 
art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 
poz.1014, z 1999 r. Dz. U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.484/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:
dz.79 - Oświata i wychowanie
rozdział 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów
§ 09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 3.416 zł
dz.85 - Ochrona zdrowia
rozdział 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
§ 09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.220 zł
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze
§ 88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminom - 1.500 zł
rozdział 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej
§ 88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminom - 1.880 zł
rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe
§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin - 267 zł
rozdział 8695 - Pozostała działalność
§ 71 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin     - 1.025,50 zł
§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 



3.314 zł
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9143 - Starostwa powiatowe
§ 49 - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego - 850 zł

dz.97 - Różne rozliczenia
rozdział 9709 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 90 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 44.485 zł.

§ 2
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminom - 4.191 zł
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9143 - Starostwa powiatowe
§ 09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 850 zł

§ 3
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:
dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
rozdział 7421 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - 8.000 zł
dz.79 - Oświata i wychowanie
rozdział 8241 - Internaty i stypendia dla uczniów
§ 23 - Stypendia dla uczniów - 3.416 zł
rozdział 8211 - Przedszkola
44. wynagrodzenia - 13.000 zł
45. pochodne od wynagrodzeń - 2.300 zł
46. wydatki bieżące - 5.500 zł
rozdział 8062 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
47. wydatki bieżące - 300 zł
dz.85 - Ochrona zdrowia
rozdział 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
§ 40 - Różne opłaty i składki - 2.220 zł
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze
§ 22 - Świadczenia społeczne - 1.500 zł
rozdział 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej
§ 31 - Materiały i wyposażenie - 1.880 zł
rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe
48. wydatki bieżące - 267 zł
rozdział 8695 - Pozostała działalność
§ 22 - Świadczenia społeczne - 525,50 zł
§ 31 - Materiały i wyposażenie - 50 zł
§ 31 - Materiały i wyposażenie - 1.880 zł
§ 37 - Usługi niematerialne - 450 zł
49. wydatki bieżące - 3.314 zł
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa



rozdział 9146 - Urzędy gmin 
50. wydatki bieżące - 15.385 zł

§ 4
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 22 - Świadczenia społeczne - 4.191 zł

§ 5
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Zmniejszenia:
dz.70 - Gospodarka komunalna
rozdział 7395 - Pozostała działalność
51. wydatki bieżące - 2.000 zł
dz.79 - Oświata  i wychowanie
rozdział 7911 - wydatki na inwestycje /§ 72/ - Modernizacja zespołowa kotłowni Szkoły 
Podstawowej w Zębowicach - 41.000 zł
dz.83 - Kultura i sztuka
rozdział 8495 - Pozostała działalność
52. wydatki bieżące - 2.500 zł
dz.85 - Ochrona zdrowia
rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
53. wydatki bieżące - 7.700 zł
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8695 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
54. wydatki bieżące - 1.000 zł

Zwiększenia:
dz.79 - Oświata  i wychowanie
rozdział 7911 - Szkoły Podstawowe
55. wynagrodzenie - 31.000 zł
56. pochodne od wynagrodzeń - 10.000 zł
dz.85 - Ochrona zdrowia
rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
57. wydatki na inwestycje - § 72 - zakup komputera - 7.700 zł
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8695 - Pozostała działalność
§ 48 - Pozostałe dotacje - 1.000 zł
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9144 - Rady gmin 
58. wydatki bieżące - 1.500 zł
rozdział 9146 - Urzędy gmin
59. wydatki na inwestycje /§ 72/ zakup pieca centralnego ogrzewania    - 3.000 zł

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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



Uchwała Nr IX/72/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 26 listopada 1999 r.

w sprawie powołania komisji statutowej

Na podstawie art.21, ust.1i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 
poz.43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 oraz z 1998 r. Nr 155 
poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Statutową w składzie:
Józef Morawiec
Teresa Czaja
Waldemar Czaja
Jan Koziolek
Alfred Miozga
Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu Statutu Gminy Zębowice.

§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu nowego Statutu Gminy 
Zębowice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Zębowicach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Nr VIII/64/99 Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania omisji statutowej.

Uchwała Nr IX/74/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 26 listopada 1999 r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 
1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 oraz z 1998 
r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ oraz art.1, pkt.1, art.12, art.24, ust.1, art.25, ust.1 i 2, art.27, 
art.28, art.35, ust.1i 2 i art.37-41, art.67-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /Dz. U. Nr 115 poz.741/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze sprzedaży działki w obrębie Zębowic Nr 
765/135, 15 o powierzchni 0,3469 ha położonej przy ul. Dobrodzieńskiej.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/75/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 26 listopada 1999 r.

w sprawie nabycia działki w Kadłubie Wolnym

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, Dz. U. z 
1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 oraz z 1998 
r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy w Zębowicach do nabycia poprzez kupno gruntu, działki nr 945/1, 
km 2 o powierzchni 0,0377 ha położonej w Kadłubie Wolnym z przeznaczeniem pod pompownię 
strefową wodociągu grupowego “Knieja”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/76/99
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 26 listopada 1999 r.

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy Zębowice

Na podstawie art.4, pkt.6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach /Dz. U. Nr 132 poz.622/, art.18, ust.2, pkt.15 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz.74 z późn. zm./ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów jednorodzinnych, urzędów, organów 
administracji, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe są objęte deratyzacją.
Deratyzacja winna być przeprowadzona dwa razy w roku w terminach:
60. miesiąc marzec
61. miesiąc wrzesień



Wójt Gminy może w razie potrzeby na właściciela nieruchomości nałożyć obowiązek 
przeprowadzenia deratyzacji.

§ 2
Obwieszczenia o rozpoczęciu okresowej deratyzacji i szczegółowych zasad jej przeprowadzania 
będą rozmieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zębowice.

§ 3
Traci moc § 21 uchwały Nr XXVI/165/97 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 14 listopada 1997 r. w 
sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 5
Uchwałę Zarząd Gminy ogłosi na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy poprzez rozplakatowanie na 
tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/77/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2000 r.

Na podstawie art.14, ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych /z 1991 r. Dz. U. Nr 9 poz.31, Nr 101 poz.444, z 1992 r. Nr 21 poz.86, z 1994 r. Nr 123 
poz.600, z 1996 r. Nr 91 poz.409, Nr 149 poz.704, z 1997 r. Nr 5 poz.24, Nr 107 poz.689, Nr 121 
poz.770 i Nr 123 poz.780, z 1998 r. Nr 106 poz.668, Nr 150 poz.983 oraz Dz. U. Nr 96 poz.1129 z 
1999 r./ oraz art.18, ust.2, pkt.8 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 
106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 
162 poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się podatek od posiadania psów w kwocie: - 22.00 zł od jednego psa.

§ 2
Obowiązek podatkowy w tym zakresie należy wykonać w terminie do 15 maja 2000 r. bez 
wezwania.

§ 3
Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy jako Przewodniczącemu Zarządu Gminy.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poszczególnych sołectw i 
opublikowaniu jej w gazetce gminnej “Nowiny z Gminy”.



§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i z tym dniem traci moc uchwała Nr III/16/98 
z dnia 23 grudnia 1998 r.

Uchwała Nr X/78/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2000 r.

Na podstawie art.5, ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /
z 1991 r. Dz. U. Nr 9 poz.31, Nr 101 poz.444, z 1992 r. Nr 21 poz.86, z 1994 r. Nr 123 poz.600, z 
1996 r. Nr 91 poz.409, Nr 149 poz.704, z 1997 r. Nr 5 poz.24, Nr 107 poz.689, Nr 121 poz.770 i Nr 
123 poz.780, z 1998 r. Nr 106 poz.668, Nr 150 poz.983 oraz Dz. U. Nr 96 poz.1129 z 1999 r./ oraz 
art.18, ust.2, pkt.8 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 
poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 
poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 
poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od nieruchomości na 2000 r.:
- od 1m  powierzchni u ytkowej budynk w mieszkalnych lub ich cz ci, z wy czeniem piwnic i² ż ó ęś łą  
strych w - 0,41 zó ł
- od 1m  powierzchni u ytkowej budynk w mieszkalnych lub ich cz ci zwi zanych z² ż ó ęś ą  
dzia alno ci  gospodarcz  inł ś ą ą ną 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 - 12,50 zł
- od 1m  powierzchni u yt² ż kowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,68 zł
- od 1m  powierzchni u ytkowej pozosta ych budynk w lub ich cz ci - 4,20 z² ż ł ó ęś ł
- od budowli - 2% ich wartości
- od 1m   powierzchni grunt w zwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz  inn  ni  dzia alno² ó ą ł ś ą ą ą ż ł ść 
rolnicza lub le na z wyj tkiem zwi zanych z budynkami mieszkalnymi - 0,50 zś ą ą ł
od gruntów:
będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu 
przepis w ustawy o podatku rolnym /Dz. U. Nr 94 poz.431 z 1993 r./ wykorzystywane na celeó  
rolnicze - 0,03 z za 1m  powierzchnił ²

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy jako Przewodniczącemu Zarządu Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poszczególnych sołectw i 
opublikowania jej w gazetce gminnej “Nowiny z Gminy”.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i z tym dniem traci moc uchwała Nr III/15/98 
z dnia 23 grudnia 1998 r.



Uchwała Nr X/79/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie stawek podatku od środków tranzytowych na rok 2000 r.

Na podstawie art.8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /z 
1991 r. Dz. U. Nr 9 poz.31, Nr 101 poz.444, z 1992 r. Nr 21 poz.86, z 1994 r. Nr 123 poz.600, z 
1996 r. Nr 91 poz.409, Nr 149 poz.704, z 1997 r. Nr 5 poz.24, Nr 107 poz.689, Nr 121 poz.770 i Nr 
123 poz.780, z 1998 r. Nr 106 poz.668, Nr 150 poz.983 oraz Dz. U. Nr 96 poz.1129 z 1999 r./ oraz 
art.18, ust.2, pkt.8 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 
poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 
poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 
poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od środków transportowych na rok 2000 w wysokości:
od samochodu ciężarowego:

od 2 do 4 ton                 -620,00
powyżej 4 do 6 ton         -836,00
powyżej 6 do 8 ton      -1.010,00
powyżej 8 do 10 ton    -1.440,00
powyżej 10 do 12 ton  -1.600,00
powyżej 12 ton            -1.800,00
od ciągników siodłowych i balastowych:     - 1.800,00
od autobusów:                                           - 1.560,00

od przyczep i naczep:
powyżej 5 do 20 ton      -200,00
powyżej 20 ton              -490,00

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy jako Przewodniczącemu Zarządu Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poszczególnych sołectw i 
opublikowania jej w gazetce gminnej “Nowiny z Gminy”.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. 

Uchwała Nr X/80/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie diet dla radnych

Na podstawie art.25, ust.4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 



Nr 13 poz.74,  Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622, z 1997 r. Dz. U. Nr 9 
poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 
poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się diety dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Zarządu Gminy i za 
udział w posiedzeniach komisji rady w wysokości równej dziesięciokrotnej wartości diety dobowej 
ustalonej wg powszechnie obowiązujących przepisów
Dla członków komisji Rady Gminy nie będących radnymi za udział w posiedzeniach komisji rady 
ustala się diety jak dla radnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i z tym dniem uchyla się uchwałę Nr 
XV/94/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie diet dla radnych i uchwałę Nr XX/134/96 z dnia 30 
grudnia 1996 r. w sprawie diet dla członków komisji spoza rady.

Uchwała Nr X/81/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie wysokości opłaty targowej oraz jej inkasa na terenie gminy Zębowice

Na podstawie art.15, ust.1 i art.19, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz.31, zm. Dz. U. Nr 101 poz.444, Dz. U. Nr 116 poz.502, z 1992 
r. Nr 21 poz.86, Dz. U. Nr 94 poz.467, z 1993 r. Dz. U. Nr 121 poz.540, z 1994 r. Dz. U. Nr 123 
poz.600, Dz. U. Nr 132 poz.675, z 1995 r. Dz. U. Nr 147 poz.715, z 1996 r. Dz. U. Nr 149 poz.704, 
Dz. U.  Nr 91 poz.409, Dz. U. Nr 149 poz.704, z 1997 r. Dz. U. Nr 5 poz.24, Dz. U. Nr 123 
poz.780, Dz. U. Nr 121 poz.770, Dz. U. Nr 107 poz. 689, Dz. U. Nr 123 poz.780, Dz. U. Nr 143 
poz.956, z 1998 r. Dz. U. Nr 106 poz.668, Dz. U. Nr 146 poz.954, Dz. U. Nr 150 poz.983, Dz. U. 
Nr 160 poz.1058, z 1999 r. Dz. U. Nr 96 poz.1129/ i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz.74,  Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997 r. Dz. U. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 
poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala 
co następuje:

§ 1
Wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Zębowice ustala się w kwocie 10 
złotych niezależnie od formy sprzedaży.

§ 2
Opłatę skarbową pobiera inkasent wyznaczony przez Zarząd Gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i z tym dniem traci moc uchwała Nr 
XX/131/96 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości opłaty targowej oraz jej 



inkasa na terenie gminy Zębowice.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz 
poszczególnych sołectw i opublikowanie w gazecie gminnej.

Uchwała Nr X/82/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego

Na podstawie art.18, ust.1 i ust.2, pkt.8, art.42, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996 r. Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 
poz.496, Nr 132 poz.622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 
poz.734 i Nr 123 poz.775, z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ art.98-107 ustawy z dnia 
24 października 1974 r. - Prawo Wodne /Dz. U. Nr 38 poz.230, z 1980 r. Nr 3 poz.6, z 1983 r. Nr 44 
poz.201, z 1989 r. Nr 26 poz.139, Nr 35 poz.192, z 1990 r. Nr 34 poz.198, Nr 39 poz.222, z 1991 r. 
Nr 32 poz.131, Nr 77 poz.335, z 1993 r. Nr 40 poz.183, z 1994 r. Nr 27 poz.96, z 1995 r. Nr 47 
poz.243, z 1996 r. Nr 106 poz.496, z 1987 r. Nr 47 poz.299, Nr 88 poz.554, Nr 133 poz.885, z 1998 
r. Nr 106 poz.668/ oraz § 3 ust.1, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w 
sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za 
wodę i wprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 151 poz.716 i Dz. U. z 1998 r. Nr 132 poz.862/  Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się opłatę za wodę w wysokości:
dla gospodarstw domowych w wysoko ci ś
0,93 z +  VAT za 1m ,ł ³
dla podmiot w gospodarczychó
1 ,25 z +  VAT za 1m ,ł ³
a z przyj tej ceny odprowadza  na rzecz bud etu Gminy po 20 groszy od 1m  wody na pokrycieę ć ż ³  
bezpo rednich koszt w Gminy.ś ó

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/19/98 Rady Gminy Zębowice 
z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.

Uchwała Nr X/83/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.



w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia 
zwierząt

Na podstawie art.7, ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej ?Dz. U. Nr 60 poz.369 i 
z 1998 r. Nr 106 poz. 668/ oraz art.18, ust.2, pkt.15 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.622, Dz. U. z 
1997 r. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775, Dz. U z 
1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość opłat za znakowanie zwierząt w kwocie 2,00 zł za sztukę.

§ 2
Ustala się wysokość opłat za wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt:
 za świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia wystawione na jedną sztukę 2,00 zł.
za zbiorowe świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt /dotyczy trzody chlewnej powyżej 3 sztuk/ 
5,00 zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy  w Zębowicach oraz w poszczególnych miejscowościach

Uchwała Nr X/84/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/99 z dnia 31 marca 
1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 89 poz.401, Nr 106 poz.496, i Nr 132 poz.622 oraz z 
1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775/ oraz art. 
109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz.1014, z 
1999 r. Dz. U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz. 484/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:
Zwiększenia:
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8695 - Pozostała działalność
§ 18 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 1.036 zł

Zmniejszenia:
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8695 - Pozostała działalność
§ 71 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 1.025,50zł



§ 2
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:
dz.86 - Opieka społeczna
rozdział 8695 - Pozostała działalność
§ 22 - Świadczenia społeczne - 10,50zł

§ 3
W budżecie gminy na 1999 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
Zmniejszenia:
dz.70 - Gospodarka komunalna
rozdział 7262 - Oświetlenie ulic 
- wydatki bieżące - 1.500 zł
Zwiększenia:
dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9144 - Rady gmin
- wydatki bieżące - 1.500 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 X/85/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie powołania Gminnego Domu Kultury w Zębowicach

Na podstawie art.9, ust.1 i art.18, ust.2, lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997 r. 
Nr 9 poz.43, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 
162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się Gminny Dom Kultury w Zębowicach, jako jednostkę organizacyjną gminy Zębowice.

§ 2
Statut Gminnego Domu Kultury w Zębowicach zostanie określony odrębną uchwałą Rady Gminy.

§ 3
Kierownika Gminnego Domu Kultury w Zębowicach powoła Zarząd Gminy.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr X/86/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 r.

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 
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 
89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 
poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775, z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ oraz art. 
109, 110, 116, 124, 128, ust.2, pkt.1 i 2 i art.134, ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych /Dz. U. Nr 105 poz.1014, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49 
poz.485/ i art.88, lit h, ust.3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu 
środowiska /Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz.196, z 1995 r. Nr 90 poz.446, z 1996 r. Nr 106 poz.496, Nr 
132 poz.622, z 1997 r. Nr 46 poz.296, Nr 96 poz.592, Nr 121 poz.770, Nr 133 poz.885 i z 1998 r. 
Nr 106 poz.668/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się budżet gminy na 2000 r. w kwocie 4.610.803 zł:
dochody w kwocie 4.430.803 zł, przychody w kwocie 180.000 zł, wydatki w kwocie 4.340.803 zł, 
rozchody w kwocie 270.000 zł.

§ 2
Dochody budżetu gminy w podziale wg źródeł pochodzenia określa załącznik Nr 1 w kwocie 
4.430.803 zł, z czego dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej i 
starostw powiatowych wynoszą 641.143 zł /załącznik Nr 3/.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 35.000 zł - 
dz.91 rozdział 9195 § 64.

§ 3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w kwocie 4.340.803 zł, z 
czego wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej i starostw 
powiatowych wynoszą 641.143 zł /załącznik Nr 3/.
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynoszą 35.000 zł - dz.85 rozdział 8536.

§ 4
Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego jest kredyt długoterminowy w kwocie 180.000 zł. 
Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Filia w Opolu. Spłata kredytu 
nastąpi w okresie 7 lat, po upływie 1,5 rocznego okresu karencji, tj. w latach 2002-2008 i nie 
spowoduje przekroczenia 15% planowanych dochodów gminy. Źródłem spłaty kredytu będzie 
subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.
Przychód z tytułu kredytu długoterminowego zostanie w całości przeznaczony na sfinansowanie 
modernizacji ogrzewania budynku szkolnego przy ul. Oleskiej 27a wraz z wymianą okien, 
dociepleniem i remontem dachu.

§ 5
Ustala się rozchód w kwocie 270.000 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek. Spłata 
rat kapitałowych zostanie pokryta w całości z dochodów budżetowych.
Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek przeznacza się kwotę 70.000 zł - dz.94 rozdział 9495.



§ 6
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 375.000 zł. Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4.

§ 7
Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 11.090 zł.

§ 8
Ustala się dotację dla Stacji Leczenia i Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 40.000 zł w 
dz.86 rozdział 8695 § 48.

§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych /załącznik Nr 5/.

§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 564 zł /załącznik Nr 6/.

§ 11
Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do dokonania przeniesień planu wydatków między 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem zmian 
powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na inwestycje.

§ 12
Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Gminy w roku 
2000 nie może przekroczyć 50.000 zł.

§ 13
Maksymalna wysokość sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania 
nie może przekroczyć 650.000 zł.

§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała Nr X/87/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2000.

Na podstawie art.41, ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35 poz.230 zm.: Dz. U. z 1984 r. Nr 34 
poz.184, z 1987 r. Nr 33 poz.180, z 1989 r. Nr 35 poz.192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i 73 poz.431, z 
1991 r. Nr 73 poz.321 i Nr 94 poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40 poz.184, Dz. U. z 29 października 1996 
r. Nr 127 poz.593, z 1997 r. Nr 88 poz.554 i Nr 113 poz.732/ oraz art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 



marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996 r., Nr 58 poz.261, Nr 89 
poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 
poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775, z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje do realizacji gminy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
harmonogram do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych w 
gminie Zębowice na 2000 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie a dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
urzędu Gminy.

Uchwała Nr X/88/99
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 1999 stanowiącej uchwałę Nr III/24/98 z dnia 23 grudnia 1998 r..

Na podstawie art.41, ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35 poz.230 zm.: Dz. U. z 1984 r. Nr 34 
poz.184, z 1987 r. Nr 33 poz.180, z 1989 r. Nr 35 poz.192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i 73 poz.431, z 
1991 r. Nr 73 poz.321 i Nr 94 poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40 poz.184, Dz. U. z 29 października 1996 
r. Nr 127 poz.593, z 1997 r. Nr 88 poz.554 i Nr 113 poz.732/ oraz art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 
132 poz.622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 
123 poz.775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Nadaje się załącznikowi do uchwały Nr VII/55/99 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 1999 r. w 
sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy na rok 1999 nowe brzmienie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Załącznik do uchwały
Nr X/88/99 Rady Gminy w Zębowicach



z dnia 28 grudnia 1999 r.

Harmonogram do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Zębowice na 1999 r.

Dochody planowane - 30.500 zł

Wydatki planowane:
Finansowanie niezbędnych szkoleń i kursów celem podniesienia kwalifikacji                  -
Wdrażanie i finansowanie programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych:
- Elementarz II,                                                                                                                 1.700,-
- Nasze Spotkania                                                                                                               600,-
Szkolenia dla mieszkańców /rodziców/                                                                                 100,-
Delegacje członków komisji                                                                                                 200,-
Zapomogi - obozy terapeutyczne dla dzieci alkoholików                                                    1.200,-
Dotacje na zajęcia alternatywne dla młodzieży jako działania profilaktyczne         
“Alkohol szkodzi zdrowiu”                                                                                                1.500,-
Materiały biurowe dla potrzeb komisji                                                                               1.400,-
Zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty szkoleniowe dla dzieci szkolnych oraz sfinansowanie 
adaptacji i wyposażenia, prowadzenia Punktu Konsultacyjnego 
8.900,-
Posiedzenia komisji                                                                                                           7.600,-
Wywiady środowiskowe /30 wywiadów/                                                                              -
Wynagrodzenia biegłego                                                                                                   1.100,-
Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakaty, afisze, broszury, ulotki itp.                -
Dofinansowanie Poradni Odwykowej w Ozimku                                                               1.000,-
Dofinansowanie Poradni Odwykowej i Przychodni w Oleśnie                                            2.500,-
Dofinansowanie działalności Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zębowicach                         2.700,-

RAZEM:                                                                                                                        30.500,-


