
Uchwała nr XIII/75/04
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych położonych w budynku przy ul. Oleskiej 23 w 
Zębowicach

Na podstawie art. 11, ust. 2i art. 14, ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz.U.00.46.534,  Dz.U.00.6.70,  Dz.U.01.129.1447,  Dz.U.01.154.1800, 
Dz.U.02.25.253,  Dz.U.  02.74.676,  Dz.U.  02.126.1070,  Dz.U.02.113.984,  Dz.U.  02.130.1112, 
Dz.U.02.200.1682,  Dz.U.03.1.15,  Dz.U.02.240.2058,  Dz.U.03.80.720,  Dz.U.03.96.874, 
Dz.U.03.124.1152, Dz.U. 03.203.1966, Dz.U. 03.217.2124, Dz.U.04.6.39) w związku z art. 18 ust. 
2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 
1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 153 poz. 1271, Dz.U. nr 
214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. nr 80 poz. 717, Dz.U. nr 162 poz. 1568, Dz.U. 177 poz. 1725) Rada 
Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
2.

§ 1
Wyraża wolę nieodpłatnego nabycia lokali użytkowych:
Nr I o powierzchni użytkowej 28,71 m2,
Nr II o powierzchni użytkowej 75,58 m2,
Nr III o powierzchni użytkowej 24,14 m2,
wraz z przynależnymi pomieszczeniami do lokalu nr I o powierzchni użytkowej 23,80 m2 i do 
lokalu  nr  II  o  powierzchni  użytkowej  22,15  m2  i  udziałem w  gruncie  wchodzących  w  skład 
nieruchomości będących własnością powiatu oleskiego położonej w Zębowicach przy ul. Oleskiej 
23  o  powierzchni  0,368  ha  oznaczonej  jako  działka  r  577/27  k.m.  14  dla  której  w  Sądzie 
Rejonowym w Oleśnie prowadzi się Księgę Wieczystą nr 46027, z przeznaczeniem na prowadzenie 
świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Zębowice.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Uchwała nr XXIII/178/01 
Rady  Gminy  Zębowice  z  dnia  29  listopada  2001  r.  w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia 
nieruchomości zabudowanej własnością powiatu oleskiego.

Uchwała nr XIII/76/2004
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 lutego 2004 r.

w  sprawie  obniżenia  wskaźnika  procentowego  służącego  do  określenia  wysokości  dodatku 
mieszkaniowego.

Na  podstawie  art.  6  ust.  11  w związku  z  ust.  10  ustawy z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o 
dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 734, Dz.U. nr 216 poz. 1826 z 2003 r., Dz.U. nr 203 
poz. 1966) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 
poz. 1591 z 2001 r., Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 
153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806 z 2002 r. oraz Dz.U. nr 80 poz. 717, Dz.U. nr 162 poz. 1568 i nr 
177 poz. 1725 z 2003 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:



§ 1
Obniża  się  z  70% do 50% wysokość  wskaźników procentowych wydatków przypadających na 
normatywną  powierzchnie  zajmowanego  lokalu  mieszkaniowego  lub  faktycznych  wydatków 
ponoszonych  za  lokal  mieszkalny,  jeżeli  powierzchnia  tego  lokalu  jest  mniejsza  lub  równa 
normatywnej powierzchni.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała Nr  XIII /77/ 04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia   19 lutego 2004 r.
3.
4.w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia 
5.
6. Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia  8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych 
do zalesienia  ( Dz. U. Nr 73  , poz.764 zm. Dz. U. z 2003 , Nr 46  poz. 392 ) , Rada Gminy w 
Zębowicach , uchwala co następuje :
7.

§ 1
Opiniuje  się pozytywnie  prośbę  Starosty  Oleskiego  POŚR.6114-1-99/02/03 z dnia 29.01.2004r. 
w  przedmiocie  wniosku  Pana  Alfreda  Miosgi  zam.  w  miejscowości  Siedliska  32  o  zmianę 
charakteru użytkowania gruntu o powierzchni ogólnej 0,9400 ha z rolnego na leśny, ( działka nr 21 
k.m. 1/RV  - 0.2600 ha, działka nr 105 k.m. 1/RV – 0,1300 ha, i RVI – 0,5500 ha położona w 
obrębie Siedliska).
8.

§ 2
9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice .
10.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i z tym dniem traci moc uchwała Nr  VI/39/03 Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego 
do zalesienia.

Uchwała Nr  XIII /78/ 04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia   19 lutego 2004 r.
11.
12.w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia 
13.
14. Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia  8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych 
do zalesienia  ( Dz. U. Nr 73  , poz.764 zm. Dz. U. z 2003 , Nr 46  poz. 392 ) , Rada Gminy w 
Zębowicach , uchwala co następuje :
15.

§ 1



Opiniuje  się pozytywnie  prośbę  Starosty  Oleskiego  POŚR.6114-1-6/03 z dnia 08.01.2004r. w 
przedmiocie wniosku Pana Erwina  Kubiciel  zam. w miejscowości Kadłub Wolny, ul. Główna 15 o 
zmianę  charakteru  użytkowania  gruntu  o  powierzchni  ogólnej  2.1400  ha  z  rolnego  na  leśny, 
( działka nr 964 k.m. 2 położona w obrębie Kadłub Wolny ).
16.

§ 2
17.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice .
18.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i z tym dniem traci moc uchwała Nr  VI/39/03 Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego 
do zalesienia.

Uchwała nr XIII/79/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radawiu.

Na podstawie art.62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1ustawy z dnia 7 września 1992 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz.  1683,  z  2003r.  Nr  6,  poz.65,  Nr  128,  poz.  1176  i  Nr  137,  poz.1304),  Rada  Gminy  w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2004 roku zamierza się rozwiązać Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radawiu, 
w skład którego wchodzą:

19.Publiczna Szkoła Podstawowa w Radawiu.
20.Publiczne Przedszkole w Radawiu.

§ 2
Rozwiązanie zespołu umożliwić ma usprawnienie procesu nauczania i wychowania w szkołach i 
przedszkolu  publicznym  w  gminie  Zębowice.  W związku  z  tym  wchodząca  w  skład  Zespołu 
Publiczna Szkoła Podstawowa zachowując swoja dotychczasową siedzibę w Radawiu weszłaby na 
zasadzie odrębnego uregulowania w skład przewidzianego do utworzenia Zespołu Gimnazjalno – 
Szkolnego  w  Zębowicach,  natomiast  Publiczne  Przedszkole  w  Radawiu  uległoby likwidacji  w 
oparciu  o  przeprowadzoną  procedurę  prawną,  stając  się  oddziałem przedszkolnym w Radawiu 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr XIII/80/04



Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kadłubie Wolnym.

Na podstawie art.62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1ustawy z dnia 7 września 1992 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz.  1683,  z  2003r.  Nr  6,  poz.65,  Nr  128,  poz.  1176  i  Nr  137,  poz.1304),  Rada  Gminy  w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2004 roku zamierza się rozwiązać Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kadłubie 
Wolnym, w skład którego wchodzą:

21.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Wolnym.
22.Publiczne Przedszkole w Kadłubie Wolnym.

§ 2
Rozwiązanie zespołu umożliwić ma usprawnienie procesu nauczania i wychowania w szkołach i 
przedszkolu  publicznym  w  gminie  Zębowice.  W związku  z  tym  wchodząca  w  skład  Zespołu 
Publiczna  Szkoła  Podstawowa zachowując  swoja  dotychczasową siedzibę  w Kadłubie  Wolnym 
weszłaby na  zasadzie  odrębnego uregulowania  w skład  przewidzianego do utworzenia  Zespołu 
Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach, natomiast Publiczne Przedszkole w Kadłubie Wolnym 
uległoby  likwidacji  w  oparciu  o  przeprowadzoną  procedurę  prawną,  stając  się  oddziałem 
przedszkolnym w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr XIII/81/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 19 lutego 2004 r.

 o zamiarze i przyczynach  likwidacji Publicznego Przedszkola w Radawiu.

         Na podstawie art. 59 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz.1304) i art. 18 ust.2 pkt 9, lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
Zmianami), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:



§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2004 roku,  zamierza się zlikwidować Publiczne Przedszkole w Radawiu.

§ 2
Przyczyną likwidacji Publicznego Przedszkola w Radawiu jest zarówno usprawnienie zarządzania 
oświatą w Gminie Zębowice poprzez uproszczenie i scentralizowanie zarządzania przedszkolem, 
jak i obniżenia kosztów jego prowadzenia w Gminie Zębowice.

§ 3
W realizacji celu o którym mowa w § 2, zamierza się z dniem 1 września utworzyć w siedzibie 
dotychczasowego  Publicznego  Przedszkola  w  Radawiu  oddział  przedszkolny  istniejącego 
Publicznego  Przedszkola  w  Zębowicach,  w  związku  z  czym   majątek  Gminy,  będący  w 
użytkowaniu Publicznego Przedszkola w Radawiu oraz mienie będące własnością tego Przedszkola, 
stanie  się  majątkiem  Publicznego  Przedszkola  w  Zębowicach  z  przeznaczeniem  na  oddział 
przedszkolny  w  Radawiu,  natomiast  nauczyciele  oraz  pracownicy  administracji  i  obsługi 
Publicznego  Przedszkola  w  Radawiu,  staną  się  nauczycielami  i  pracownikami  Publicznego 
Przedszkola w Zębowicach 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2004 r.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice i 
Publicznego Przedszkola w Radawiu.

§ 6
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy,  który  zawiadomi  o  zamiarze  likwidacji 
Publicznego Przedszkola w Radawiu: rodziców dzieci i Kuratorium Oświaty w Opolu.

Uchwała nr XIII/82/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 19 lutego 2004 r.

 o zamiarze i przyczynach  likwidacji Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym.

         Na podstawie art. 59 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz.1304) i art. 18 ust.2 pkt 9, lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
Zmianami), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Z dniem 31 sierpnia  2004 roku,   zamierza się  zlikwidować Publiczne Przedszkole w Kadłubie 
Wolnym.

§ 2
Przyczyną  likwidacji  Publicznego  Przedszkola  w Kadłubie  Wolnym jest  zarówno usprawnienie 



zarządzania  oświatą  w  Gminie  Zębowice  poprzez  uproszczenie  i  scentralizowanie  zarządzania 
przedszkolem, jak i obniżenia kosztów jego prowadzenia w Gminie Zębowice.

§ 3
W realizacji celu o którym mowa w § 2, zamierza się z dniem 1 września utworzyć w siedzibie 
dotychczasowego Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym oddział przedszkolny istniejącego 
Publicznego  Przedszkola  w  Zębowicach,  w  związku  z  czym   majątek  Gminy,  będący  w 
użytkowaniu Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym oraz mienie będące własnością tego 
Przedszkola,  stanie się majątkiem Publicznego Przedszkola w Zębowicach z przeznaczeniem na 
oddział przedszkolny w Kadłubie Wolnym, natomiast nauczyciele oraz pracownicy administracji i 
obsługi  Publicznego Przedszkola w Kadłubie  Wolnym,  staną się nauczycielami  i  pracownikami 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2004 r.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice i 
Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym.

§ 6
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy,  który  zawiadomi  o  zamiarze  likwidacji 
Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym: rodziców dzieci i Kuratorium Oświaty w Opolu.

Uchwała nr XIII/83/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 19 lutego 2004 roku

w sprawie  zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach.

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5c pkt 1 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, Nr 
141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz.1304), Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 września 2004 r. zamierza się utworzyć zespół Gimnazjalno – Szkolny w Zębowicach.

§ 2
W skład Zespołu wejdą:
23.Publiczne Gimnazjum w Zębowicach,
24.Szkoła Podstawowa w Zębowicach,
25.Szkoła Podstawowa w Kadłubie Wolnym,
26.Szkoła Podstawowa w Radawiu.

§ 3
27.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
28.Uchwała  podlega  ogłoszeniu  przez  rozplakatowanie  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Gminy, 



Gimnazjum w Zębowicach, Szkoły Podstawowej w Zębowicach, Szkoły Podstawowej w Kadłubie 
Wolnym, Szkoły Podstawowej w Radawiu.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr XIV/85/2004
Rady Gminy w Zębowice 
z dnia 23 marca 2004 r.  

                                     
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2004 r.
29.
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725) oraz art. 109, 110, 116, 118, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 2 i  
art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 
poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 177 poz. 1725, Nr 
189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 i Nr 115 poz. 1229, z 2002 r. Dz. U. Nr 74 
poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 233 poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 
80 poz. 717 i 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, z 
2004 r. Nr 19 poz. 177) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się budżet gminy Zębowice na 2004 r.:
2. dochody w kwocie 5.434.737 zł
3. przychody w kwocie 301.086 zł
4. wydatki w kwocie 5.558.821 zł
5. rozchody w kwocie 177.002 zł  
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 124.084 zł są wolne środki na koniec 2003 r.

§ 2
Dochody budżetu  gminy w podziale  wg źródeł  pochodzenia  określa  załącznik  Nr  1 w kwocie 
5.434.737 zł, z czego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 285.250 
zł, a dotacje na zadania powierzone wynoszą 3.228 zł (załącznik Nr 3).
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 
50.000 zł – dz. 851 rozdział 85154 § 0480.

§ 3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w kwocie 5.558.821 zł, z 
czego  wydatki  na  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  wynoszą  280.188 zł,  a  na 
zadania powierzone – 3.228 zł.
Wydatki  na realizację  zadań określonych w programie profilaktyki  i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynoszą 50.000 zł – dz. 851 rozdział 85154.

§ 4
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 673.048 zł. Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4.

§ 5



Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 53.000 zł.

§ 6
  Ustala się dotacje:
30.dz. 851 rozdział 85154 § 2830 – 3.000 zł: dla Przychodni Terapii i Uzależnień od Alkoholu i 
Współuzależnienia w Oleśnie – 1.500 zł i Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Eliksir” 
Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Ozimku – 
     1.500 zł
31.dz. 851 rozdział 85154 § 2850 – 2.000 z dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
32.dz.  852 rozdział  85295 §  2820 – 50.000 zł  dla Stacji  Leczenia i  Opieki „Caritas” Diecezji 
Opolskiej
33.dz.  921 rozdział  92109 §  2310 –  10.000 zł  na prowadzenie  międzygminnej  orkiestry przez 
Gminę Dobrodzień
34.dz. 926 rozdział 92605 § 2820 – 30.000 zł: dla Ludowego Zespołu Sportowego w Radawiu – 
13.000 zł i dla  Ludowego Zespołu Sportowego w Zębowicach – 17.000 zł.

§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.200 zł (załącznik Nr 5).

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach w wysokości 373.000 zł (załącznik Nr 6).

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

§ 10
Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy 
w roku 2004 r. nie może przekroczyć 50.000 zł.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XIV/85/2004 Rady Gminy 
w Zębowicach
z dnia 23 marca 2004 r.

PLAN  DOCHODÓW NA  ROK 2004 (w zł)



        
L.p.  

                                                                       
Nazwa  działu, rozdziału, paragrafu

  
Paragraf

   
Rozdział        Dział

      
       1 Dz. 020 – LEŚNICTWO

02001 – Gospodarka leśna 
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze              1.000

          1.000

  
      1.000

       
       2 Dz.400  –  WYTWARZANIE  I 

ZAOPATRYWANIE   W  ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ , GAZ  I WODĘ

40002 – Dostarczanie wody
§ 0690– wpływy z różnych opłat            1.200

1.200

1.200

      
      3 Dz.  700  –  GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości
§ 0830 – wpływy z usług
§ 0840 – wpływy ze sprzedaży
§ 0920 – pozostałe odsetki 

           1.000
         50.000
             3.000
                350

          54.350

      
      

54.350

      
       4 Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

75023 – Urzędy gmin
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
§ 0830 – wpływy z usług
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 

             450

            2.000
          1.000
          1.000

            4.450

     
       4.450



       
     5

 
DZ.  756  –  DOCHODY  OD  OSÓB 
PRAWNYCH  OD OSÓB FIZYCZNYCH 
I  OD  INNYCH  JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 
Z ICH POBOREM

75601 – Wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych
§ 0350 – podatek od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i 
darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
§ 0310 – podatek od nieruchomości
§ 0320 – podatek rolny
§ 0330 – podatek leśny
§ 0340 – podatek od środków 
transportowych
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn
§ 0370 – podatek od posiadania psów
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej 
za czynności urzędowe
§ 0500 – podatek od czynności 
cywilnoprawnych

75618 – Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

75621 – Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu  państwa 
§ 0010 – podatek dochodowy od osób 
fizycznych
§ 0020 – podatek dochodowy od osób 
prawnych 

          8.000

      450.000
      124.000
        67.000 
          9.000

        10.000
          2.000
             500
             500

        15.000 

       15.000

     371.769

         2.000  

         8.000

    678.000

       15.000

    373.769

 1.074.769

     
      6 Dz. 758 – RÓŻNE  ROZLICZENIA

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu 
państwa

75807 – Część wyrównawcza subwencji 

   2.322.302

   2.322.302

     1.566.358

 3.888.660



ogólnej dla gmin 
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu 
państwa   1.566.358

    
      7 Dz. 801 – OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

80104 – Przedszkola
§ 0830 – wpływy z usług          30.100 

          30.100

     
    30.100

    
      8 Dz. 851 – OCHRONA  ZDROWIA

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu          50.000

         50.000

      
    50.000

    
      9 Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA 

W ZAKRESIE  POLITYKI SPOŁECZNEJ

85322 – Fundusz Pracy
§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych              7.670

           7.670

  
      7.670

    
    10 Dz.  854  –  EDUKACYJNA  OPIEKA 

WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne
§ 0830 – wpływy z usług

          
          34.000

         
         34.000

      
     34.000

    
    11

     
  RAZEM  KOL. 1 – 10 5.146.199

    
    12 DOTACJE  NA  ZADANIA  ZLECONE 285.250
    
    13 DOTACJE  NA ZADANIA  POWIERZONE 3.288

14 OGÓŁEM  DOCHODY  ( 11+12+13 ) 5.434.737

15 PRZYCHODY 

§ 955 -Przychody z tytułu innych rozliczeń 
krajowych

301.086

   
16

      
RAZEM ( 14+15) 5.735.823

35.                                                                                                 Załącznik Nr 3 do uchwały 
                                                                       Nr XIV/85/2004 

                                                                                          Rady Gminy w Zębowicach 
            z dnia 23 marca 2004 r.



PLAN  DOTACJI  OTRZYMANYCH
NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  ZLECONYCH

I  POWIERZONYCH  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ
NA  ROK  2004 (w zł)

ZADANIA   ZLECONE

Lp. Dział, rozdział, paragraf Kwota

       1.       750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
  75011 - URZĘDY  WOJEWÓDZKIE
  §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
                realizację zadań bieżących z zakresu administracji
                rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
                ustawami

           60.916

       2.      751 – URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY
               PAŃSTWOWEJ KONTROLI  I  OCHRONY  
               PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA
 75101 – URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  
               WŁADZY  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
               I OCHRONY PRAWA
 §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
               realizację zadań bieżących z zakresu administracji
               rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
               ustawami

              672

       3.      754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
               PRZECIWPOŻAROWA
 75414 – OBRONA CYWILNA
 §2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
               realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
               rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
               ustawami
 §6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  

   gminom ustawami

              600

5.000
4.  852 – POMOC SPOŁECZNA

 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
               OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE 
               NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
               SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 
               RODZINNE      
 §2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
               realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

3.000

        85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 
               SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 §2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
               realizację zadań bieżących z zakresu administracji
               rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
               ustawami

93.000



 85216 – ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE
               I WYCHOWAWCZE
 §2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
               realizację zadań bieżących z zakresu administracji
               rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
               ustawami
 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
 §2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
               realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
               rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
               ustawami

37.000 

80.000

5.    900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
              realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
              rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
              ustawami 5.062

RAZEM ZADANIA ZLECONE           285.250

                              ZADANIA  POWIERZONE

       1.    750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE
§2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
              zadania bieżące realizowane przez gminę na
              podstawie porozumień z organami administracji 
              rządowej

             3.288

RAZEM ZADANIA POWIERZONE              3.288

OGÓŁEM:          288.538

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XIV/85/2004 Rady 
Gminy w Zębowicach
z dnia 23 marca 2004 r.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2004 R.

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

1. 600-60016-6050 Budowa dróg:
1. w Kadłubie Wolnym na ul. Skośnej, ul. Wąskiej, 

ul. Cichej i ul. Krótkiej
2. w Pruskowie
3. w Radawiu na ul. Cichej
4. w Zębowicach na ul. Bratków, ul. Astrów, 

398048



Tulipanów, ul. Niezapominajek
2. 600-60017-6050 Budowa dróg:

1. w Kadłubie Wolnym – nr dz. 541/2, 569, 571 
o dł. 0,8 km

2. w Nowej Wsi – nr dz. 60/17, 235/4, 109,32 o 
dł. 0,85 km

3. w Radawiu – nr dz. 336/166, 17, 29, 178/19, 
21, 73/27 o 1,1 km

4. w Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł 1,45 
km

80000

3. 750-75023-6060 Komputeryzacja Urzędu Gminy 70000
4. 801-80101-6050 Przebudowa klatki schodowej i pokrycia dachowego 

w budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach
120000

5. RAZEM (1+4): 668048
6.WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA ZLECONE
7. 754-75414-6060 Zakup komputera 5000
8. OGÓŁEM (5+7) 673048

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 
XIV/85/2004
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 23 marca 2004 r.

P L A N     F I N A N S O W Y     Z A K Ł A D U     B U D Ż E T O W EG O    N A   2004 R.
(w zł)

ś
łł

1 2 3
1. Stan środków obrotowych na początku roku 0
2. Przychody ogółem

z tego:
- dochody własne 

373000

373000
3. Razem (1+2): 373000
4. Wydatki ogółem:

z tego:
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące

373000

206700
42000

124300
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4) 0

Uchwała nr XIV/86/04
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 23.03.2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego 



podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 113 
poz. 984, Dz.U. nr 153 poz. 1271 i Dz.U. nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz.U. nr 80 poz.717, 
Dz.U. nr 162 poz. 1568 i Dz.U. nr 177 poz. 1725) oraz art.  10 i art.12 ust 4 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84, Dz.U. nr 200 poz. 
1683, z 2003 r. Dz.U. nr 96 poz. 874, Dz.U. nr 110 poz. 1039, Dz.U. nr 188 poz. 1840, nr 200 poz. 
1953, nr 203 poz. 1966) Rada Gminy uchwala co następuje 

§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

36.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:              

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                     500 zł
b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie                                                                 900 zł
c) powyżej 9 ton                                                                                                1.100 zł

37.Od  samochodów  ciężarowych  z  zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem 
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton                                   1.600 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton,                                                                       1.700 zł

2) o liczbie osi - trzy

a)   równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton                                   1.600 zł
b)   równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.800 zł
38.równej lub wyższej niż 25 ton                                                                         1.900 zł

3) o liczbie osi – cztery i więcej
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.800 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton                                   1.900 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton                                   2.100 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton                                                                        2.200 zł

39.Od  samochodów  ciężarowych  z  innym  systemem  zawieszenia  osi  jezdnych  o 
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:

1) o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton                                   1.700 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton                                                                        1.800 zł

2) o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton                                   1.700 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.900 zł



c) równej lub wyższej niż 25 ton                                                                         2.000 zł

3) o liczbie osi – cztery i więcej
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.900 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton                                   1.950 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton                                   2.368,25 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton                                                                        2.452,80 zł

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

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                                                              700 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                                                 900 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                 1.100 zł

41.Od  ciągników  siodłowych  i  balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z 
przyczepą lub naczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton:

1. o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                                   1.400 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton                                   1.500 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton                                                                        1.600 zł

2. o liczbie osi - trzy
   
42.wyższej niż 12 ton a mniejszej 40 ton                                                          1.500 zł
43.równej lub wyższej niż 40 ton                                                                      1.900 zł

44.Od  ciągników  siodłowych  i  balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z 
naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

1. o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                                   1.500 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton                                   1.700 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton                                                                        1.937,76 zł

2. o liczbie osi – trzy
   
45.wyższej niż 12 ton a mniejszej  niż 40 ton                                                   1.750 zł
46.równej lub wyższej niż 40 ton                                                                      2.548,65 zł

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

-od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                    900 zł



48.Od przyczep lub naczep z zawieszenie neumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 
ton,  z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez 
podatnika podatku rolnego:

1. o liczbie osi - jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                                   1.100 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.200 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton                                                                        1.250 zł

2. o liczbie osi - dwie                     

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 tony                                 1.200 zł
b) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniejszej niż 38 ton                                   1.300 zł
c) równej lub wyższej niż  38 ton                                                                       1.400 zł
               

3. o liczbie osi - trzy                                                                   
   
49.równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton                                 1.200 zł
50.równej lub wyższej niż 38 ton                                                                      1.300 zł
 

51.Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1. o liczbie osi - jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                                   1.150 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.250 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton                                                                        1.300 zł

 2. o liczbie osi - dwie                     

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 ton                                   1.300 zł
b) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton                                 1.400 zł
c) równej lub wyższej niż 38 ton,                                                                       1.700 zł 
3. o liczbie osi - trzy                                                                   
   
52.równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton                                1.300 zł
53.równej lub wyższej niż 38 ton                                                                     1.400 zł

54.Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących;

- mniejszej niż 30 miejsc                                                                                     1.000 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                     1.500 zł

§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane na potrzeby jednostek 
organizacyjnych Gminy.

§3



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

§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/84/2004 z dnia 19.02.2004 r. 
w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień 
od tego podatku.

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

Uchwała Nr XV/87/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia 
absolutorium.

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

§ 1
Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok stwierdza się, że budżet gminy 
zrealizowany został po stronie: 
                    - dochodów  w  99 %
                    - wydatków  w  94 %
Główne pozycje budżetu gminy zrealizowano następująco:

Dochody ogółem:                                                                6 032,496, zł
w tym:
-udziały w podatkach stanowiących                                       283,673, zł
  dochód budżetu  państwa
- subwencje                                                                          3 429,859, zł
- dotacje na zadania zlecone                                                   746,906, zł
- dotacje na zadania powierzone                                                 3.224, zł
- dotacje na zadania bieżące własne                                          20 684, zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień
  z jednostek samorządu terytorialnego                                        1,000,zł
- pozostałe dochody                                                              1 547,150, zł

Wydatki ogółem:                                                                 5 738.259, zł
w tym:
- wydatki majątkowe                                                                896,615, zł



- wydatki bieżące                                                                  4 841,644, zł
  w tym wynagrodzenia i pochodne                                      2 889,851, zł

§ 2
W związku z treścią w § 1 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 
stanowiące  załącznik  do  niniejszej  uchwały  -  oraz  udziela  się  absolutorium  Wójtowi  Gminy 
Zębowice za 2003 rok. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Uchwała nr XV/88/2004
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia  26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.

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

§ 1
  W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się zwiększeń po stronie dochodów w wysokości 19715 zł, 
z tego:

55.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4300 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4300 zł
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 4300 zł

56.Dział 852 – Pomoc społeczna  – 11322 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego – 11322 zł
§  2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 4000 zł
§ 6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7322 zł

57.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4093 zł
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4093 zł
§ 2440 – Dotacje  otrzymane z  funduszy celowych na realizację  zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych - 4093 zł

§ 2
  W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości  56915 zł, z tego:

6. na zadania własne w wysokości 45593 zł:



58.Dział 600 – Transport i łączność – 41293 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 35293 zł

7. pochodne od wynagrodzeń – 1000 zł
8. pozostałe wydatki bieżące – 34293 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 6000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6000 zł

2.   Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4300 zł
      Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4300 zł
9. pozostałe wydatki bieżące  - 800 zł
10. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu 

strażackiego – 3500 zł

11. na zadania zlecone w wysokości 11322 zł:

1.   Dział 852 – Pomoc społeczna  – 11322 zł
     Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
      i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11322 zł
12. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputerów – 7322 

zł
13. pozostałe wydatki bieżące – 4000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 37200 zł:

14. na zadania własne w wysokości 37200 zł:
 
1. Dział 750 – Administracja publiczna – 37200 zł
    Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 37200 zł
15. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – komputeryzacja      Urzędu 

Gminy – 37200 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. wynosi:

- dochody – 5.454.452 zł
- przychody – 301.086 zł 
- wydatki -  5.578.536 zł
- rozchody – 177.002 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XV/89/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice



Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1806 oraz z 2003 r. 
Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 177, poz. 1725), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132,  poz. 622, Dz. U. z 
1997 r. Nr 60,  poz. 369, Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 272, Dz. U. z 2001 r. Nr 
100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 
78), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Zębowice uchwala 
co następuje:

§ 1
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określone 

w „ Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice ” stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Kontrolę  przestrzegania  postanowień  zawartych  w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i 

porządku na terenie gminy Zębowice powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Wójt podejmie niezbędne działania aby Regulamin dotarł do wszystkich mieszkańców gminy. 

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXV/165/97 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie 
szczególnych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie. 

§ 5
Uchwała podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  w Urzędzie  Gminy Zębowice  oraz  na tablicy 
ogłoszeń w sołectwach, a także w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Załącznik do 
uchwały nie wywiesza się  na tablicach ogłoszeń,  lecz pozostaje do wglądu w Urzędzie Gminy 
Zębowice oraz w siedzibie Sołtysów.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 7
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Załącznik do  Uchwały    
Nr XV/89/04
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 kwietnia 2004r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 
ZĘBOWICE

Rozdział 1



Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Zębowice,  zwany  dalej 

Regulaminem,  ustala  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie 
nieruchomości znajdujących się w gminie.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. ustawie  -  rozumie się  przez to  ustawę z 13 września  1996 r.  o utrzymaniu czystości i 
porządku gminach (Dz. U. z 1996 Nr 132, poz. 622, z póź. zm.),

2. podmiotach uprawnionych – rozumie się przez to gminne jednostki organizacyjne lub inne 
jednostki  organizacyjne  i  osoby  fizyczne,  które  uzyskały  zezwolenie  na  prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3. właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,

4. odpadach komunalnych drobnych – rozumie się przez to odpady komunalne mieszczące 
się w niewielkich pojemnikach, np.: w 110 litrowych,

5. odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które nawet po 
rozłożeniu na części nie mogą być6.  swobodnie umieszczone w typowych pojemnikach ze 
względu na swoje rozmiary lub masę, np.: stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.,

7. zwierzętach  gospodarskich –  rozumie  się  przez  to  zwierzęta  utrzymywane  w  celach 
hodowlanych i produkcyjnych jak np.: bydło, trzodę chlewną, konie, owce, kozy, drób (w 
tym gołębie), zwierzęta futerkowe i pszczoły,

8. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane przez właścicieli 
nieruchomości, przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 
pomieszczeniu jak np.: psy, koty,

9. surowcach  wtórnych –  rozumie  się  przez  to  części  wyselekcjonowane  z  odpadów 
komunalnych  nadające  się  do  gospodarczego  wykorzystania  materiałowego  lub 
energetycznego,  a  w  szczególności  papier,  tektura,  szkło,  metale,  tworzywa  sztuczne, 
odpady organiczne.

§ 3
Regulamin obowiązuje:

1. właścicieli nieruchomości,
2. kierowników budów,
3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
4. wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach 
użytku publicznego

§ 4
Właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  utrzymania  porządku  i  właściwego  stanu 

sanitarno – epidemiologicznego nieruchomości poprzez:
1. utrzymanie we właściwym stanie sanitarno-porządkowym chodników,
2. prowadzenie konserwacji zieleni poprzez:

1) koszenie traw w odpowiednich terminach agrotechnicznych,



2) usuwanie chwastów,
3) prześwietlanie drzew i krzewów,

3. uprzątnięcie  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  chodników  położonych 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

4. niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali (gruz 
itp.).

§ 5
1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu chodnika lub pobocza wokół posesji winien być 

realizowany przez:
1) odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruch pieszym i pojazdów,
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość3)  

chodnika, przy czyn piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy 
uprzątnąć4)  z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§ 6
Odpady  komunalne  drobne  należy  gromadzić  na  terenie  nieruchomości  w  szczelnych  i 

zamkniętych  urządzeniach  przeznaczonych  do  ich  gromadzenia.  Odpady  wielkogabarytowe 
powinny  być  gromadzone  w  kontenerach.  Dopuszcza  się  składowanie  odpadów 
wielkogabarytowych  na  terenie  nieruchomości,  pod  warunkiem  nie  powodowania  utrudnień  w 
korzystaniu z nieruchomości  i  zanieczyszczenia  środowiska,  a  zgromadzone odpady muszą być 
usunięte nie później niż w ciągu 48 godzin od ich zgromadzenia.

§ 7
1. Właściciel nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 

publicznego,  mają  obowiązek  ustawiania  na  tych  terenach  lub  obiektach  koszy  na  śmieci  i 
systematycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdująca 
się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch 
drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji 
publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

§ 8
Zabrania się niszczenia drzew, elewacji  budynków, ogrodzeń i  innych obiektów poprzez 

naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków bez zgody właściciela lub 
zarządzającego tym obiektem.

§ 9
1. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym, targowiska lub giełdy, 

zobowiązany  jest  do  wyposażenia  miejsca,  w  którym  się  one  odbywają  w  odpowiednią  ilość 
pojemników  na  odpady  stałe  i  nieczystości  ciekłe  oraz  do  uprzątnięcia  terenu  i  wywiezienia 
odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż 12 godzin. Organizatorzy 
zobowiązani są także zapewnić odpowiednią ilość ustępów podczas organizowanych imprez lub 
zgromadzeń  publicznych.  Powyższe  dotyczy  także  usunięcia  skutków  działalności  z  terenów 
przyległych jeżeli takie występują,

2. Handel obwoźny środkami spożywczymi powinien być prowadzony zgodnie z art.  39 
ustawy z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001r. Nr 
63, poz. 634 z późn. zm.). 

§ 10
Na nieruchomościach lub ich częściach, poza myjniami i warsztatami naprawczymi dopuszcza się:



1. mycie karoserii samochodów może odbywać2.  się  jedynie  pod  warunkiem,  że 
powstające  ścieki  odprowadzane  są  do  kanalizacji  sanitarnej  lub  gromadzone  w sposób 
umożliwiający  ich  usunięcie  zgodnie  z  wymaganiami  niniejszego  Regulaminu  –  w 
szczególności ścieki takie nie mogą być3.  bezpośrednio  odprowadzane  do  zbiorników 
wodnych lub do ziemi,

4. doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać5.  wyłącznie  w  miejscach 
do tego celu przeznaczonych oraz pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone 
w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

§ 11
1. Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, właściciele domów 

jednorodzinnych, urzędów, organów administracji, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, 
szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe w 
obiektach  kolejowych  oraz  na  terenie  gospodarstw  rolnych  odpowiadają  za  prowadzenie 
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

2. Zabiegi określone w ust.  1 powinny być wykonywane co najmniej dwa razy w roku: 
wiosną i jesienią /w miesiącu marcu i wrześniu/ przez osoby do tego upoważnione.

Rozdział 3

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości i drogach publicznych oraz zasady ich rozmieszczania

§ 12
1.  Odpady  komunalne  powstające  na  terenie  gminnych  nieruchomościach  muszą  być 

gromadzone  w  urządzeniach  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  niniejszym 
Regulaminie,  natomiast  nieczystości  ciekłe,  nie  odprowadzane  do  sieci  kanalizacyjnej  bądź  do 
przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom  wynikającym 
z  przepisów  odrębnych,  w  szczególności  ustawy  z  dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z  2000 r. Nr 106, poz. 1126, z póź. zm.).

2.  Jeżeli  na  terenie  nieruchomości  powstają  także  odpady  inne  niż  komunalne,  a  w 
szczególności  odpady  budowlane,  muszą  być  one  gromadzone  w  sposób  wyodrębniony  od 
odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 13
Odpady medyczne lub weterynaryjne, niebezpieczne oraz przemysłowe powstające w związku z 
prowadzoną  na  terenie  danej  nieruchomości  działalnością  w  zakresie  prowadzonych  usług,  nie 
mogą  być  gromadzone  w  pojemnikach  służących  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych. 
Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 14
1.  Właściciel  nieruchomości  ma  obowiązek  utrzymywać  pojemniki  na  odpady w  takim 

stanie  sanitarnym  i  technicznym,  aby korzystanie  z  nich  mogło  odbywać  się  bez  przeszkód  i 
powodowania zagrożenia dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymania 
ich w czystości.

2. w przypadku złego stanu technicznego pojemnika czy zbiornika lub jego brak właściciele 
nieruchomości otrzymują decyzję nakładającą obowiązek uzupełnienia braków.

3. Właściciel nieruchomości, na żądanie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy oraz 
innych jednostek  posiadających upoważnienia  bądź  uprawnione  do  kontroli  z  mocy ustawy,  są 
zobowiązani do okazania aktualnych umów i rachunków, potwierdzających dbałość o czystość:

1) za przyjęcie ścieków do punktu zlewowego,
2) za przyjęcie odpadów przez firmę wywozową,



3) za odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 15
1.  Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany zapewnić  pracownikom firmy wywozowej 

dostęp  do  pojemników  w  czasie  ustalonym  do  odbioru  odpadów,  w  sposób  umożliwiający 
opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2.  Obowiązki  określone  w  ust.  1  dotyczą  także  dostępu  do  urządzeń  służących  do 
gromadzenia nieczystości ciekłych.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w jej obrębie lub w innym miejscu, do którego 
uzyskał  tytuł  prawny wyznaczyć  utwardzone  miejsce  do  ustawienia  urządzeń  do  gromadzenia 
odpadów. Lokalizacja ustawienia pojemników nie może być przyczyną utrudnień i niedogodności 
dla  sąsiadów,  użytkowników  dróg  i  chodników.  Lokalizacja  ustawienia  pojemników  musi  być 
zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz sanitarnymi.

4.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  gdy  brak  jest  miejsca  na  terenie 
nieruchomości lub brak jest drogi dojazdowej, dopuszcza się ustawienie ww. urządzeń na chodniku 
lub  poboczu  drogi,  z  zachowaniem 1,5  metrowej  szerokości  wolnej  powierzchni  dla  pieszych. 
Ustawienie takie musi być uzgodnione w formie pisemnej z zarządcą drogi. 

§ 16
1.  Do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  dopuszcza  się  stosowanie  następujących 

urządzeń (pojemników) przenośnych:
- pojemniki metalowe lub z tworzyw sztucznych z szczelnym przykryciem,
- kontenery do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych otwarte,
- kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych z szczelnym przykryciem,
- specjalne wieszaki z workami,
- specjalistyczne pojemniki i kontenery na surowce wtórne.
2.  Właściciel  nieruchomości  dokonuje  doboru  rodzaju  ww.  urządzeń  w  uzgodnieniu  z 

uprawnionym  podmiotem,  któremu  zlecił  wywóz  odpadów  albo  powierza  temu  podmiotowi 
wyposażenie nieruchomości w urządzenia na odpady.

§ 17
Urządzenia  do  gromadzenia  odpadów  muszą  być  oznakowane  znakiem  podmiotu 

uprawnionego od świadczeniu usług wywozowych, w tym także specjalne worki do gromadzenia 
odpadów.

§ 18
Częstotliwość  wywozu  powinna  gwarantować  właściwy  stan  sanitarno-higieniczny  oraz 

estetykę nieruchomości (terenu).
1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach 

uzgodnionych z firmą wywozową z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc.
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości w sposób gwarantujący, że nie 

nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 19
Urządzenia  do  gromadzenia  odpadów,  ustawiane  na  drogach  publicznych,  przystankach 

komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego,  powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom:

1. umieszczanie  minimum  jednego  urządzenia  do  gromadzenia  odpadów  na  każdym 
przystanku komunikacyjnym,

2. zaopatrzenie ciągów pieszych w kosze ustawione w odległościach     uzależnionych od 
stopnia nasilenia ruch pieszego,



3. na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych stosowane będą urządzenia do 
gromadzenia  odpadów  umożliwiające  składowanie  odpadów  pochodzących  z 
gospodarstw domowych czy też powstałych w wyniku działalności gospodarczej.

§ 20
Zabrania  się  gromadzenia  w pojemnikach na odpady komunalne  śniegu,  lodu,  gorącego 

popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a 
także odpadów z działalności gospodarczej.

Rozdział 4

Zasady prowadzenia zbiórki surowców wtórnych

§ 21
Podmioty uprawnione mają obowiązek umożliwić właścicielom nieruchomości prowadzenie 

segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych poprzez zabezpieczenie odpowiednich urządzeń 
do zbiórki surowców wtórnych, a następnie odbiór surowców, tj. – papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne  oraz  odpady roślinne.  Do  ich  prowadzenia  mogą  być  stosowane  zarówno  urządzenia 
zbiorcze dla właścicieli okolicznych posesji, budynków wielorodzinnych lub mniejsze urządzenia 
dla pojedynczych posesji. 

§ 22
Dla  potrzeb  selektywnej  zbiórki  surowców  wtórnych  na  terenie  całej  gminy  firmy 

uprawnione do ich odbioru mają obowiązek stosować pojemniki o ujednoliconej kolorystyce, tj.:
- niebieskie – do gromadzenia papieru i makulatury,
- białe – do gromadzenia szkła białego,
- zielone – do gromadzenia szkła kolorowego,
- żółte – do gromadzenia tworzyw sztucznych,
- brązowe – do gromadzenia odpadów roślinnych,
- srebrzystoszare – do gromadzenia metali.

§ 23
Zbieranie oraz utrzymywanie urządzeń na surowce wtórne, a także miejsc ich usytuowania 

odbywa się na zasadach określonych dla odpadów komunalnych. Częstotliwość wywozu surowców 
wtórnych  należy  dostosować  do  tempa  zapełniania  się  pojemników i  nie  dopuszczenia  do  ich 
przepełnienia. Surowce wtórne roślinne muszą być usuwane co najmniej raz w tygodniu.

Rozdział 5

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt domowych

§ 24
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w tym psy i koty zobowiązane są do zachowania 

bezpieczeństwa  i  środków  ostrożności,  zapewniających  ochronę  przed  zagrożeniem  lub 
uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed  zanieczyszczeniem  terenów  przeznaczonych  do  użytku 
publicznego.

§ 25
1.Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
- właściwej opieki weterynaryjnej i zapobiegać-  rozprzestrzenianiu  się  chorób 

odzwierzęcych,



- zgłaszania każdego psa w wieku powyżej 6 miesiąca do rejestru prowadzonego przez 
Urząd Gminy i wyposażenia go w znak identyfikacyjny,

- systematycznego szczepienia psa przeciw wściekliźnie i okazywać-  na  wezwanie 
władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych i administracyjnych zaświadczenia o 
przeprowadzonym szczepieniu,

- umieścić-  przed  wejściem  do  swej  posesji  (w  widocznym  miejscu)  tabliczki 
ostrzegawcze np. „Uwaga zły pies”, oraz zabezpieczyć-  nieruchomość-  w 
sposób uniemożliwiający zwierzęciu stwarzania zagrożenia dla osób trzecich,

- zgłosić-  do  Urzędu  Gminy  w  Zębowicach  posiadanie  psa  rasy  uznanej  za 
agresywną w celu uzyskania stosownego zezwolenia.

§ 26
1.  Zakazuje  się  wprowadzania  psów  lub  innych  zwierząt  do  obiektów  użyteczności 

publicznej,  placówek handlowych  lub  gastronomicznych  jeżeli  zakaz  taki  wynika  z  wyraźnego 
oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).

2.  Na terenach  użyteczności  publicznej  psy mogą  być  wyprowadzane  tylko  na  smyczy. 
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, 
że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 
jego zachowaniem. Psy ras uznanych za niebezpieczne mogą być wyprowadzane wyłącznie przez 
osoby pełnoletnie.

3. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownicy i innych urządzeń służących do zabawy 
dla dzieci.

Rozdział 6

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

§ 27
1.  Na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolniczej  zwierzęta  gospodarskie  mogą  być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:
- gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w 

sposób zgodny z prawem, i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości 
oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

- nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na 
nieruchomości lub nieruchomościach przyległych uciążliwości takich jak hałas, odory, 
itp.,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe

§ 28
1. Nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega 

karze grzywny, zgodnie z art. 10, ust. 2 z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

2. Postępowanie w sprawach o których mowa w ust. 1 toczy się według przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Uchwała nr XV/90/04



Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kadłubie wolnym.

         Na podstawie art. 59 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz.1304) i art. 18 ust.2 pkt 9, lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
Zmianami), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Po uzyskaniu pozytywnej opinii  Opolskiego Kuratora Oświaty,  z dniem 31 sierpnia 2004 roku, 
likwiduje  się  Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  w  Kadłubie  Wolnym,  w  celu  włączenia  Szkoły 
Podstawowej  w  Kadłubie  Wolnym  w  Zespół  Gimnazjalno  –  Szkolny  w  Zębowicach  oraz 
utworzenia  oddziału  przedszkolnego  w  Kadłubie  Wolnym,  podporządkowanego  organizacyjnie 
Publicznemu Przedszkolu w Zębowicach.

§ 2
59.Majątek Gminy, będący w użytkowaniu likwidowanego Zespołu oraz mienie będące własnością 
Zespołu,  staje  się  odpowiednio  majątkiem Zespołu  Gimnazjalno  –  Szkolnego  w Zębowicach  i 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach.
60.Nauczyciele  oraz  pracownicy  administracji  i  obsługi  likwidowanego  Zespołu,  stają  się 
odpowiednio nauczycielami i  pracownikami Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach i 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XV/91/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radawiu.

         Na podstawie art. 59 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz.1304) i art. 18 ust.2 pkt 9, lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
Zmianami), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1



Po uzyskaniu pozytywnej opinii  Opolskiego Kuratora Oświaty,  z dniem 31 sierpnia 2004 roku, 
likwiduje się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radawiu, w celu włączenia Szkoły Podstawowej w 
Radawiu  w  Zespół  Gimnazjalno  –  Szkolny  w  Zębowicach  oraz  utworzenia  oddziału 
przedszkolnego  w  Radawiu,  podporządkowanego  organizacyjnie  Publicznemu  Przedszkolu  w 
Zębowicach.

§ 2
61.Majątek Gminy, będący w użytkowaniu likwidowanego Zespołu oraz mienie będące własnością 
Zespołu,  staje  się  odpowiednio  majątkiem Zespołu  Gimnazjalno  –  Szkolnego  w Zębowicach  i 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach.
62.Nauczyciele  oraz  pracownicy  administracji  i  obsługi  likwidowanego  Zespołu,  stają  się 
odpowiednio nauczycielami i  pracownikami Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach i 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XV/92/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Kadłubie Wolnym.

         Na podstawie art. 59 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz.1304) i art. 18 ust.2 pkt 9, lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
Zmianami), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
63.Po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, z dniem 31 sierpnia 2004 roku, 
likwiduje się Publiczne Przedszkole w Kadłubie Wolnym.
64.Z  dniem  1  września  2004  roku  tworzy  się  oddział  przedszkolny  w  Kadłubie  Wolnym 
podporządkowany organizacyjnie Publicznemu Przedszkolu Zębowicach.

§ 2
1. Majątek  Gminy,  będący  w  użytkowaniu  likwidowanego  przedszkola  oraz  mienie  będące 

własnością przedszkola, staje się majątkiem Publicznego Przedszkola w Zębowicach.
2. Nauczyciele  oraz  pracownicy  administracji  i  obsługi  likwidowanego  przedszkola,  stają  się 

nauczycielami i pracownikami Publicznego Przedszkola w Zębowicach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XV/93/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Radawiu.

         Na podstawie art. 59 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz.1304) i art. 18 ust.2 pkt 9, lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
Zmianami), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, z dniem 31 sierpnia 2004 roku, 
likwiduje się Publiczne Przedszkole w Radawiu.
2. Z dniem 1 września 2004 roku tworzy się oddział przedszkolny w Radawiu podporządkowany 
organizacyjnie Publicznemu Przedszkolu Zębowicach. 

§ 2
1.  Majątek  Gminy,  będący  w  użytkowaniu  likwidowanego  przedszkola  oraz  mienie  będące 
własnością przedszkola, staje się majątkiem Publicznego Przedszkola w Zębowicach.
2.  Nauczyciele  oraz  pracownicy  administracji  i  obsługi  likwidowanego  przedszkola,  stają  się 
nauczycielami i pracownikami Publicznego Przedszkola w Zębowicach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XV/94/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie opracowania programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 
poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806 oraz Dz.U. nr 80 poz. 717, nr 162 
poz.  1568 i  nr  177 poz.  1725)  oraz art.  16 ust.  1  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  –  Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.U.  nr  19  poz.  177  z  2004  r.)  Rada  Gminy Zębowice  uchwala,  co 
następuje:

§1
Opracować  program  ochrony  środowiska  wraz  z  planem  gospodarki  odpadami  wspólnie  ze 



Związkiem Gmin Dolna Mała Panew i gminami wchodzącymi w skład Związku.

§2
Zawrzeć w tej sprawie porozumienie ze Związkiem Gmin Dolna Mała Panew w Turawie i gminami 
wchodzącymi w skład Związku.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr XVI/95/04
Rady Gminy Zębowice
z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn.zm.) Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:
 

§1
W budżecie gminy na 2004 rok dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 207.517,83 zł, z tego:
65.Dział751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 5.359,83 zł
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 5.359,83
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z        zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 5.359,83 zł
66.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.226 zł
Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – 1.226 zł
§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.226 zł
67.Dział 852 – Pomoc społeczna – 187.872 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego – 187.872 zł
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 187.872 zł
68.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13.060 zł
Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 13.060 zł
§2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek 
sektora finansów publicznych – 13.060 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 7.089 zł, z tego:
69.Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.089 zł
Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –   7.089 zł
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7.089 zł



§2
W budżecie gminy na 2004 rok dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 
ZWIĘKSZENIA w wysokości 227.117,83 zł, z tego:
- na zadania własne w wysokości 33.886 zł
70.Dział 600 – Transport i łączność – 600 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 600 zł
16. pozostałe wydatki bieżące – 600 zł
71.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 10.000 zł
17. pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł 
72.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.226 zł

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – 1.226 zł
18. pozostałe wydatki bieżące – 1.226 zł
73.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.060 zł

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 18.060 zł
19. wynagrodzenie – 14.200 zł
20. pochodne od wynagrodzeń – 2.860 zł
21. pozostałe wydatki bieżące – 1.226 zł
74.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 4.000 zł
22. pozostałe wydatki bieżące – 4.000 zł

- na zadania zlecone w wysokości 193.231,83 zł

75.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 5.359,83 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 5.359,83 zł
23. pozostałe wydatki bieżące – 5.359,83 zł
76.Dział 852 – Pomoc społeczna – 187.872 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego – 187.872 zł

24. wynagrodzenie – 2.273 zł
25. pochodne od wynagrodzeń – 7.070 zł
26. pozostałe wydatki bieżące – 178.529 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 26.689 zł, z tego:
- na zadania własne w wysokości 19.600 zł
77.Dział 710 – Działalność usługowa – 19.600 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 19.600 zł
27. pozostałe wydatki bieżące – 19.600 zł

- na zadania zlecone w wysokości 7.089 zł
78.Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.089 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 7.089 zł
28. pochodne od wynagrodzeń – 6.808 zł
29. Pozostałe wydatki bieżące – 281 zł

§3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2004 rok wynosi:
30. dochody – 5.654.880,83 zł
31. przychody 301.086 zł
32. wydatki – 5.778.964,83 zł



33. rozchody – 177.002 zł

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XVI/96/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie  utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach.

Na podstawie art.  62 ust.  1  w związku z art.  5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 
poz.1194, nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, 
poz.  1683,  z  2003r.  Nr  6,  poz.65,  Nr  128,  poz.  1176  i  Nr  137,  poz.1304),  Rada  Gminy  w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§1
79.Po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, z dniem 1 września 2004 roku 
tworzy się Zespół Gimnazjalno- Szkolny w Zębowicach. 
80.W skład Zespołu wchodzą:

81.Publiczne Gimanazjum w Zębowicach.
82.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.
83.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Wolnym.
84.Publiczna Szkoła Podstawowa w Radawiu.

§2
Zespołowi Gimnazjalno – Szkolnemu nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.
                                               

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  przez  rozplakatowanie  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Gminy, 
Gimnazjum w Zębowicach, Szkoły Podstawowej w Zębowicach, Szkoły Podstawowej w Kadłubie 
Wolnym i  Szkoły Podstawowej w Radawiu.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Załącznik do uchwały  nr XVI/96/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 maja 2004 r.



STATUT
Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Zębowicach

§1.
Zespół Gimnazjalno- Szkolny w Zębowicach, zwany dalej Zespołem tworzą:

1) Publiczne Gimanazjum w Zębowicach.
85.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.
86.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Wolnym.
87.Publiczna Szkoła Podstawowa w Radawiu.

§2.
Siedziba Zespołu znajduje się przy ulicy Oleskiej 27a w Zębowicach.

§ 3.
Organem prowadzącym  Zespołu jest Gmina Zębowice.

§ 4.
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 19991 roku, 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, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 
48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194, 
nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz. 1683, 
z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz.1304).

§ 5
1. Organami Zespołu są:

88.dyrektor,
89.rada pedagogiczna,
90.rada rodziców,
91.samorząd uczniowski.

2. Rada Pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej 
działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.
1.  Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym określa 
arkusz  organizacyjny,  opracowany  przez  dyrektora,  zatwierdzany  przez  organ  prowadzący  i 
Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 
oraz przerwy letniej określają przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.

§ 7.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§8
W celu  właściwego  wykonania  działań  opiekuńczych  Zespołu  organizuje  się  je  w  następujący 
sposób:
92.Opiekę  nad  uczniami  przebywającymi  w  Zespole  podczas  zajęć  obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia.
93.Opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dyżurów
94.Za właściwą organizację, przebieg wycieczki oraz opiekę nad uczniami, odpowiada nauczyciel 
organizujący wycieczkę
95.Zasady  korzystania  z  pomieszczeń  Zespołu  oraz  sprzętu  określają  regulaminy  zatwierdzone 
przez dyrektora.

§9
Szkoła  przyjmuje  na  praktyki  pedagogiczne  słuchaczy  zakładów  kształcenia  nauczycieli  oraz 
studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  –  na  podstawie  pisemnego  porozumienia 
zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu, poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia 
lub szkołą wyższą.



§10
W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§11
Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą  i  jest  odpowiedzialny za 
jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§12
Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
96.odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
97.dbanie o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i inny sprzęt szkolny
98.wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz  zainteresowań
99.bezstronność  i  obiektywizm  w  ocenie  uczniów  oraz  sprawiedliwe  traktowanie  wszystkich 
uczniów
100.udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie 
potrzeb uczniów
101.doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 
102.określenie każdego roku wymagań edukacyjnych

§13
103.Uczniowie są podzieleni na klasy
104.Klasą  opiekuje  się  wychowawca,  do  którego  obowiązków  należy  sprawowanie  opieki 
wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
34. otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka
35. planowanie  i  organizowanie  wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami  różnych  form  życia 

zespołowego, rozwijając jednostki i integrujących zespół uczniowski, 
36. ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy
37. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie
38. współdziałanie z rodzicami

§14
105.Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do:
39. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i całym zespole
40.  rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności 

w nauce
41. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia
42. wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Zespół opinii na temat prac Zespołu
106.Dyrektor określa częstotliwość stałych spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość 
wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§15
107.Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład 
108.Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu a u dołu 
nazwę szkoły
109.W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w 
skład Zespołu podaje się nazwę szkoły, świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową Zespołu

§16
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§17
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§18
Placówki  tworzące  Zespół  Gimnazjalno  –  Szkolny  działają  na  dotychczas  obowiązujących 
odrębnych statutach.

Uchwała nr XVI/97/04
Rady Gminy w Zębowicach



z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie utworzenia jednostek budżetowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „h”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568 i Nr 177, poz.1725), 
art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329, Nr 
106 poz. 496, z 1997r. Nr 28 poz.153, Nr 141 poz. 943, z 1998r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126 
oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz.239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz.1104, Nr 120 poz.1268 i 
Nr 122 poz. 1320/   i  art.18  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.  z 
2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 177, 
poz. 1725, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 /. Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

                                                                            § 1
Tworzy się następujące jednostki budżetowe w Gminie Zębowice:

110.Zespół Gimnazjalno- Szkolny w Zębowicach.
111.Publiczne Przedszkole  w Zębowicach.

                                                                              § 2  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                              § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku i z tym dniem traci moc uchwała Nr XXII/
169/01  Rady Gminy w Zębowicach  z  dnia  30  października  2001 roku,  w sprawie  utworzenia 
jednostek budżetowych. 

Uchwała Nr XVI/98/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 27 maja 2004r

w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.

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

§1
Załącznik do  Statutu Gminy Zębowice przyjęty uchwałą Nr V/32/03 z dnia 24 lutego 2003 roku w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zębowice, otrzymuje brzmienie:
      „Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:
112.Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Zębowicach.
113.Publiczne Przedszkole w Zębowicach.
114.Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach.
115.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach.
116.Zakład Gospodarki  Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§3
Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 
życiem z dniem 1 września 2004 roku.

Uchwała nr XVI/99/04
Rady Gminy Zębowice
z dnia 27 maja 2004 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 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 12, art. 24 ust. 1, art. 25 a ust. 1 
i 2, art. 27, art. 28, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 – 41, art. 67 – 81 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1
Upoważnia się Wójta Gminy do zbycia w drodze sprzedaży działki niezabudowanej nr 402/1 z k.m. 
4 o powierzchni 0,037 ha, położonej w obrębie Radawie.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVI/100/04
Rady Gminy Zębowice
z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie dzierżawy 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 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 12, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 
2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 
r. nr 46 poz. 543 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata działki 
zabudowanej nr 559/15 k.m. 12, o powierzchni 4.1500 ha, położonej w obrębie Zębowice, objętej 
księgą wieczystą Kw nr 46 573 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XVI/101/04
Rady Gminy Zębowice
z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie współpracy Gminy Zębowice z Województwem Opolskim dotyczącej  wykorzystania 
funduszy  strukturalnych  projektu  z  zakresu  rozwoju  społeczeństwa  informacyjnego  w 
województwie Opolskim.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U nr 142 poz. 1591 z 2001 r., Dz.U. z 2002 r. 23 poz. 200, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 
984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz 1806, Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, nr 177 
poz. 1725) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1

Gmina Zębowice podejmuje współpracę z  Województwem Opolskim w zakresie  wykorzystania 
funduszy  strukturalnych  projektu  z  zakresu  rozwoju  społeczeństwa  informacyjnego  w 
Województwie Opolskim – „@urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

§2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Zębowice,  który  w  jej  wykonaniu  zawrze 
umowę z Zarządem Województwa Opolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVII/102/2004
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  21 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.

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

§ 1
  W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 9.806 zł, z tego:

117.Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.806 zł
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 9.806 zł



§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.806 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 8,19 zł,  z tego:

118.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 8,19 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 8,19 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 8,19 zł

§ 2
Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 490.000 zł - § 952 – Przychody 
z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
 

§ 3
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości  536.627 zł, z tego:

43. na zadania własne w wysokości 530.100 zł:
119.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.000 zł
44. pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł
120.Dział 750 – Administracja publiczna – 32.100 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 32.100 zł
45. wynagrodzenia – 28.000 zł
46. pochodne od wynagrodzeń – 4.100 zł
121.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 490.000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 490.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa klatki schodowej 
i pokrycia dachowego oraz wymiana ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach – 490.000 zł

47. na zadania zlecone w wysokości 6.527 zł:
122.Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.527 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.527 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6.527 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 36.829,19 zł, z tego:
48. na zadania własne w wysokości 30.294 zł
123.Dział  710 – Działalność usługowa – 15.294 zł
      Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 15.294 zł
49. pozostałe wydatki bieżące – 15.294 zł
124.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 15.000 zł

50. na zadania zlecone w wysokości 6.535,19 zł:
1.   Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 8,19 zł
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 8,19 zł

51. pozostałe wydatki bieżące – 8,19  zł



2.   Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.527 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.527 zł

      - pozostałe wydatki bieżące – 6.527 zł

§ 4
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. wynosi:

- dochody – 5.664.678,64 zł
- przychody – 791.086 zł 
- wydatki -  6.278.762,64 zł
- rozchody – 177.002 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XVII/103/04
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  21 czerwca 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 r.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i 
Nr  177  poz.  1725)  oraz  art.  48  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998  r.  o  finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 
166 poz. 1611,  Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177) Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
125.Rada Gminy w Zębowicach postanawia zaciągnąć w 2004 r. długoterminowy kredyt 

w wysokości  400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
przebudowę klatki schodowej i pokrycia dachowego oraz wymianę ogrzewania w budynku 
Szkoły Podstawowej w Zębowicach.

2.   Spłata kredytu nastąpi w okresie 4 lat i nie spowoduje przekroczenia 15% planowanych 
dochodów gminy.

§ 2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Uchwała nr XVII/104/2004
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  21 czerwca 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 r.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i 
Nr 177 poz. 1725) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 
391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611,  Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 
2004 r. Nr 19 poz. 177) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada Gminy w Zębowicach postanawia zaciągnąć2.  w 2004 r. w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu długoterminową pożyczkę w wysokości  90.000 zł 
(słownie: dziewięć3. dziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na przebudowę klatki 
schodowej i pokrycia dachowego oraz wymianę ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach.

4. Spłata kredytu nastąpi w okresie 4 lat i nie spowoduje przekroczenia 15% planowanych 
dochodów gminy.

§ 2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała Nr XVII/106/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art.190, ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159,poz.1547, z 2004 r. Dz.U. nr 
25, poz.219 i Dz.U. nr 102, poz.1055) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:
   

§1.
Stwierdza  wygaśnięcie  mandatu  radnego  Edmunda  Langosza  wybranego  w  okręgu  Nr  6  -  w 
obwodzie Nr 3 na skutek wniesionego  pisemnego wniosku.

§2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

Uchwała  nr XVII/107/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.

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

§1.
Przewodniczącym komisji rewizyjnej  wybrano w głosowaniu jawnym  radną  Zofię Laskowską 
-Qach.

§2 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i z tym dniem  traci moc uchwała nr I/6/02 z dnia 14 
listopada 2002 roku.

Uchwała   Nr  XVII/108/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

Na podstawie art.67, ust.1 i 2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz.220,  Nr 62, poz.558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz.1271,, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 
nr 102, poz.1055) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§1.
Przyjmuje się Statut Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie. Statut stanowi załącznik do 
uchwały.

§2 .
Traci moc uchwała Nr XI/79/95 z dnia 25.08.1995 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin 
Dolna Mała Panew w Turawie  oraz uchwały przyjmujące zmiany w statucie: Nr XV/98/96 z 16 
lutego 1996 r. oraz Nr XI/91/2000 z 28 lutego 2000 r. 

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.  



    Uchwała Nr XVII/109/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Zębowice do Związku Gmin "Porozumienie Gospodarczo 
-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz  Górnej Liswarty".

Na podstawie art.66 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, 
Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102,poz.1055) Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§1.
Informuje się Wojewodę Opolskiego o zamiarze przystąpienia Gminy Zębowice do Związku Gmin 
"Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty"

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku. 

  
Uchwała Nr  XVII/110/04

Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie współpracy  Gminy Zębowice z Powiatem Oleskim dotyczącej finansowania działalności 
Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej.

Na podstawie art.10 ust.1 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113, poz,984, 
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz,1806 ,Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz,717, nr 162, poz., poz.1568, Nr 
177, poz1725,  Dz.U., z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Gminy w Zębowicach
uchwala co następuje:

§1.
Gmina Zębowice podejmuje współpracę z Powiatem Oleskim w zakresie finansowania działalności 
Powiatowego Centrum Informacji  Europejskiej i Gospodarczej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice, który w jej  wykonaniu zawrze 
umowę z Zarządem Powiatu w Oleśnie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/111/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 10  sierpnia 2004 roku

w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowej.



Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, 
nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, nr 177 poz. 
1725, Dz.U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz art. 1 pkt 1, art. 12, art. 13 o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§1
1. Upoważnia się Wójta Gminy do Zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w 

Zębowicach oznaczonej w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Oleśnie jako działka 
559/15 k.m. 12 o powierzchni 4.150 ha, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnie nr 
46473. 

2.  Wydzierżawienie nastąpi na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, na czas określony 
10- letni, zaś czynsz najmu będzie wynosił 200 zł netto + VAT miesięcznie przez okres 6 
miesięcy, a po tym okresie w wysokości 3.000 zł netto + VAT miesięcznie i podlegać3.  będzie 
waloryzacji rocznej wskaźnikiem GUS cen i towarów usług konsumpcyjnych

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Traci moc uchwała nr XVI/100/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 maja 2004 w sprawie 
dzierżawy mienia komunalnego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/112/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 10 sierpnia 2004 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej..

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 24 ust. 1, 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z 
późn. zm.) Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§1
Przeznacza się do użyczenia Zarządowi Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim w Gogolinie nieruchomość zabudowaną położoną w Kadłubie Wolnym przy ul. 
Szkolnej 5 na działce nr 391/3.

§2
Użyczenie nastąpi  na okres 10 – letni przy czym ulepszenia poczynione przez biorącego do 
używania na przedmiocie użyczenia staną się z upływem tego okresu własnością gminy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIX/113/2004
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  30 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 115 poz. 1203) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, 
Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611,  Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. 
Nr 19 poz.  177, Nr 93 poz.  890 i Nr 121 poz. 1264) Rada Gminy w Zębowicach uchwala,  co 
następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 20.506,92 zł, z tego:
1. Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i  ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 3.700,92 zł
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3.700,92 
zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 3.700,92 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.806 zł
     Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 9.806 zł
     § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.806 zł
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.000 zł
     Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin – 7.000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 9.806 zł,  z tego:
126.Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.806 zł
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 9.806 zł
      § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.806 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 45.700,92 zł, z tego:
52. na zadania własne w wysokości 42.000 zł:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15.000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000 zł
53. pozostałe wydatki bieżące – 15.000 zł



2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.000 zł
Rozdział - Ochotnicze straże pożarne – 18.000 zł
54. pozostałe wydatki bieżące – 18.000 zł
3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.000 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł
55. pozostałe wydatki bieżące – 7.000 zł
5. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.000 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.000 zł
56. pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł

57. na zadania zlecone w wysokości 3.700,92 zł:
1.   Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 3.700,92 zł
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3.700,92 zł
58. pozostałe wydatki bieżące – 3.700,92  zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 35.000 zł, z tego:
127.Dział 750 – Administracja publiczna – 29.500 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin –  29.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 29.500 zł
128.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.500 zł
      Rozdział - Ochotnicze straże pożarne – 3.500 zł
      § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu 
strażackiego – 3.500 zł
129.Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.000 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.000 zł
- § 2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych (dla Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Opolu) – 2.000 zł 
 

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. wynosi:
- dochody – 5.650.635,56 zł
- przychody – 791.086 zł 
- wydatki -  6.264.719,56 zł
- rozchody – 177.002 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XIX/114/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 2004r.

w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.

Na podstawie  art.  6,  ust.  2  ustawy z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i 
porządku w gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm. / w związku z art. 4, ust. 1, pkt. 2 



ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106 z 
późn. zm. / oraz art. 18, ust. 2, pkt. 15 i art. 40 – 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. / Rada Gminy Zębowice uchwala co 
następuje:

§ 1
Ustala się górną stawkę opłaty za usuwanie ciekłych odpadów komunalnych w wysokości 11.00 zł / 
z podatkiem VAT / za 1 mł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej  uchwały  traci  moc  Uchwała  Rady  Gminy  Zębowice  Nr 
XXVI/196/2002 z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłaty za usługi w 
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

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

Uchwała nr XIX/115/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru 
godzin  zajęć  nauczyciela  będącego  dyrektorem  lub  wicedyrektorem  szkoły,  dyrektorem  lub 
wicedyrektorem zespołu gimnazjalno – szkolnego i dyrektora przedszkola.

Na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112 z późn.zm.) Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

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

Lp. Stanowisko kierownicze Obowiązkowy  tygodniowy 
wymiar zajęć

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

15 godzin
10 godzin

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

10 godzin
8 godzin
5 godzin



3. Wicedyrektor  szkoły  lub  zespołu  gimnazjalno  – 
szkolnego

14 godzin

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2004 i z tym 
dniem traci moc uchwała nr VII/45/2003 Rady Gminy Zębowicach z dnia 25 czerwca 2003 roku w 
sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, przedszkola i wicedyrektora szkoły. 

Uchwała  Nr XIX/116/04
Rady   Gminy  w  Zębowicach

z  dnia  30 sierpnia 2004r.

w  sprawie   nieodpłatnego  nabycia   własności     nieruchomości   zabudowanych    będących 
własnością     Skarbu   Państwa   Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasów  Państwowych 
Nadleśnictwa Turawa 

Na podstawie   art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a”  ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. 
Nr142  poz. 1591, z   2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 
1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i 177 poz. 1725, z 2004r. nr 
102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203/,  w związku z art. 13  ust. 2  i art. 11   ust.2 ustawy  z  21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / Dz U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./  Rada Gminy 
uchwala co następuje :

       
§1.

Upoważnia   się   Wójta  Gminy  do   nieodpłatnego  nabycia  od  Skarbu  Państwa  Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turawa nieruchomości  zabudowanych 
położonych  w Radawiu  oznaczonych  jako działka  nr 15 z  k.m .12 o powierzchni 0.0255  ha i 
działka nr 18 k.m. 12 o powierzchni 0,1361 ha, dla  których w Sądzie  Rejonowym w Oleśnie 
urządzona  jest  księga   wieczysta  KW  46541.  Lokal   usytuowany na  działce  nr.  15   zostanie 
przeznaczony  na  szatnię  dla  Ludowego  Zespołu  Sportowego  w  Radawiu,   natomiast   lokal 
położony  na działce nr 18 zostanie przeznaczony na mieszkania  socjalne. 

§2
Wykonanie  uchwały  powierza  się   Wójtowi Gminy  Zębowice .

§3
 Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.  

Uchwała  Nr XIX/117/04
Rady   Gminy  w  Zębowicach

z  dnia  30 sierpnia 2004r.

w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia nieruchomości niezabudowanych będących własnością Skarbu 
Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych



Na podstawie   art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a”  ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142  poz. 1591, z   2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 
1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 177, poz. 1725/,  w 
związku  z  art.  13   ust.  2   i  art.  11    ust.2  ustawy   z   21  sierpnia   1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  /  Dz.  U.  z  2000r.  Nr  46,  poz.  543  z  późn.  zm./,  Rada  Gminy uchwala  co 
następuje :

§1
Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  nieodpłatnego  przejęcia  od  Skarbu  Państwa  - Agencji 
Nieruchomości Rolnych  nieruchomości  niezabudowanych   położonych  w Zębowicach 
oznaczonych  jako  działki :

Nr 558/22      o  powierzchni    2,8115  ha
Nr 677/10      o  powierzchni    0,2417  ha
Nr 671/13      o  powierzchni    0,2710  ha

W celu odtworzenia kompleksu  pałacowo-parkowego w centrum miejscowości Zębowice 
wymienione działki  przeznaczy się na zadania własne gminy- cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Działki te w przeszłości wchodziły w skład w/w kompleksu i pełniły   funkcję  terenów 
rekreacyjnych

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XIX/118/04
Rady   Gminy  w  Zębowicach

z  dnia  30 sierpnia 2004r.

w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia nieruchomości niezabudowanych będących własnością Skarbu 
Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych

Na podstawie   art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a”  ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. 
Nr142  poz. 1591, z   2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 
1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 177, poz. 1725, z 2004r. nr 
102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203/,  w związku z art. 13  ust. 2  i art. 11   ust.2 ustawy  z  21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / Dz U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./, Rada Gminy 
uchwala co następuje :

§1
Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  nieodpłatnego  przejęcia  od  Skarbu  Państwa  - Agencji 
Nieruchomości Rolnych  nieruchomości  niezabudowanych   położonych  w Zębowicach 
oznaczonych  jako  działki : 

- Nr  106         k.m.  14     o  powierzchni    0,0130  ha
- Nr  107         k.m.  14     o  powierzchni    0,0360  ha
- Nr  196/110  k.m.  14     o  powierzchni    0,2101  ha
- Nr  596/88    k.m.  14     o  powierzchni    0,5350  ha
- Nr  598/88    k.m.  14     o  powierzchni    0,3700  ha

Powyższe działki zostaną  częściowo przeznaczone  na realizację zadań własnych gminy - zbiornik 
retencyjny  i  budowa parku gminnego z alejkami. 

§2



Wykonanie  uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  XIX/119/04
Rady Gminy w Zębowicach
z   dnia  30 sierpnia 2004r.

w sprawie  określenia  zasad ustalania  czynszu dzierżawnego  przy wydzierżawianiu 
nieruchomości gruntowych stanowiących   mienie komunalne gminy.

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

  
§1

1. Ustala się czynsz dzierżawny z tytułu wydzierżawienia nieruchomości gruntowych     
    stanowiących  mienie komunalne gminy .
a)  pod  działalność   gospodarczą – miesięcznie  w wysokości  równowartości stawki podatku
     od nieruchomości, ustalonej  corocznie przez Radę Gminy Zębowice za 1 m˛  powierzchni
     gruntu na cele  związane  z działalnością  gospodarczą  inna niż rolnicza lub  leśna 
     powiększoną  o  200  %,
 b) do wykorzystania rolniczego – rocznie wg  ilości kwintala żyta z 1 ha gruntu z
     uwzględnieniem  rodzaju i klasy gruntów oraz średniej ceny skupu żyta, jako podstawy     
     obliczania  podatku  rolnego :
 1)  Rola  III  -   3,5 kwintala                              4)  Rola  VI            -  1,5 kwintala

2)  Rola  IV  -   2,5 kwintala                              5)  Użytki zielone  -  1,5 kwintala
3)  Rola   V  -    2   kwintale

  c) na inne cele  nie związane z działalnością gospodarczą lub rolniczą – miesięcznie w
      wysokości  równowartości stawki  podatku od nieruchomości ustalanej  corocznie przez
      Radę  Gminy w Zębowicach  za 1 m˛  powierzchni  gruntu na cele pozostałe  powiększoną     
      o 200%

 2. Zmiana czynszu, o którym  mowa w pkt. 1 lit. „a” i „c”  nastąpi z urzędu, każdorazowo po
     wejściu  w życie   uchwały  Rady Gminy w sprawie  wysokości stawek  podatku  od
     nieruchomości na dany rok.
3. Zmiana czynszu, o którym mowa w  pkt. 1 lit. „b”  nastąpi  z  urzędu, każdorazowo  po 
    ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  Rzeczpospolitej  Polskiej „ Monitor Polski „ 
    średniej ceny skupu żyta.

§ 2
Wykonanie uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  podjęcia.

Uchwała nr XIX/120/04
Rady  Gminy  w  Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 2004r.



w sprawie ustalenia  „ Zasad opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz  warunków 
ich   wyłapywania  na terenie gminy  Zębowice „ .

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 
106, poz. 1002 z 2003 r. ) oraz rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych  Administracji z 
dnia  26 sierpnia 1998 r. w sprawie  zasad i warunków wyłapywania  bezdomnych  zwierząt ( Dz. 
U. Nr 116 , poz. 753 ) , po uzgodnieniu z Powiatowym  Lekarzem  Weterynarii oraz po zasięgnięciu 
opinii upoważnionego  przedstawiciela Towarzystwa  Opieki nad Zwierzętami,  Rada Gminy w 
Zębowicach  uchwala co następuje  :

§1
Zatwierdza  „zasady opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz   warunki  ich  wyłapywania   na 
terenie Gminy Zębowice”  - a mianowicie:

1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE : 
Ilekroć w dalszej części „ Zasad „ mowa jest o :

1. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć2.  zwierzęta  tradycyjnie 
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub obejściu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza,

3. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć4.  zwierzęta które  uciekły , 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , a ni istnieje możliwość5.  
ustalenia  ich  właściciela  lub  innej  osoby  pod  której  opieką  zwierzę  dotychczas 
pozostawało.

2. POSTĘPOWANIE  ZE  ZWIERZĘTAMI   BEZDOMNYMI .

1. Zapewnienie  opieki  bezdomnym zwierzętom i  ich  wyłapywanie  należy  do  zadań  własnych 
gminy.

2. Zadaniem  Gminy jest :
1/  zapobieganie zjawisku bezdomności zwierząt ,

                   2/ opieka  nad  zwierzętami  bezdomnymi  i wyłapywanie ich celem zapewnienia   im  
opieki .

3.  Zapobieganie  zjawisku  bezdomności  zwierząt  należy  realizować  poprzez  akcję 
uświadamiającą    i    informacyjną   prowadzoną  przez  placówki  oświatowe i  wychowawcze , 
a  przede  wszystkim    przedszkola  , szkoły , gimnazjum  oraz właścicieli nieruchomości. 
Działaniami  zmierzającymi  do ograniczenia bezdomnych psów jest między innymi :

1/  egzekwowanie od właścicieli  psów obowiązków  określonych  w               zasadach 
utrzymania  porządku  i  czystości  na  terenie  gminy  Zębowice uchwalonych uchwałą 
Nr XV/89/04 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 26 kwietnia 2004r.

2 /  prowadzenie ewidencji i oznakowanie psów.
4.    Przed  wykonaniem  wyłapywania  zwierząt  bezdomnych  należy  podjąć  niezbędne  kroki 

umożliwiające   ustalenie  faktycznych  właścicieli  zwierząt  celem  zobowiązania  ich  do 
zapewnienia schronienia i należytej opieki.

3. ZASADY  WYŁAPYWANIA  ZWIERZĄT  BEZDOMNYCH

1.   Wyłapywanie zwierząt bezdomnych  ma   charakter  doraźny i winno się odbywać każdorazowo 
jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba,  a  w  szczególności,  jeżeli  wystąpi  takie  zgłoszenie  ze  strony 
mieszkańców.  O terminie przeprowadzenia takiej akcji decyduje Wójt Gminy Zębowice, a termin 



ten  podlega  każdorazowo  ogłoszeniu   na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  oraz  w 
poszczególnych miejscowościach.
Podanie do publicznej  wiadomości  nastąpi  co najmniej  na 21 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Ogłoszenie winno zawierać :
59. granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta,
60. adres schroniska, w którym przetrzymywane będą zwierzęta po wyłapaniu,
61. podmiot wykonujący wyłapywanie.
2. Wyłapywanie bezdomnych  zwierząt należy powierzyć3.  podmiotowi  gospodarczemu, 

spełniającemu  wymogi  określone  w  §  5  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji  z  dnia   26  sierpnia  1998r.  w  sprawie  zasad  i  warunków  wyłapywania 
bezdomnych zwierząt i  posiadającemu wymagane zezwolenia lub koncesje oraz niezbędny 
sprzęt,  a  wyłonionemu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

4. Wyłapywane zwierzęta umieszczone będą  w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
5. Zwierzęta, które nie zostaną  odebrane przez swoich właścicieli w terminie 14 dni od dnia 

umieszczenia w schronisku, przebywać6.  w nim będą do czasu znalezienia nabywcy.
  

4. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi, Wójt Gminy ogłosi w gazetce 
lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń.
2. W przypadku ustalenia właściciela psa porzuconego, zostanie on obciążony 
kosztami związanymi z wyłapaniem, przewiezieniem do schroniska i jego pobytem w schronisku.

§  2 .
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi  Gminy.

§  3 .
Uchwała  podlega ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń  w 
poszczególnych  miejscowościach.

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

Uchwała nr  XIX /121/04

Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

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

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

§ 1



130.Koszty pobytu dziecka w przedszkolu  pokrywane są  ze środków budżetowych gminy oraz 
opłat wnoszonych przez rodziców.
131.Ustala  się  opłatę  stałą  za świadczenia  przedszkoli  prowadzonych przez gminę Zębowice w 
wysokości 30 zł miesięcznie za 1 dziecko zapisane na pobyt do godz. 13.00 i korzystające z dwóch 
posiłków.
132.Ustala się opłatę stałą za przedszkole w wysokości 40 zł miesięcznie za 1 dziecko zapisane na 
pobyt do godz. 16.00.
133.Stała  stawka  żywieniowa  w  przedszkolu  stanowi  100%  wartości  surowca  użytego  do 
przygotowania posiłków.
134.Rodzice  uiszczają  opłaty,  o  których  mowa  w  ust  2-3,  do  10  dnia  każdego  miesiąca  w 
przedszkolu na kwitariusz opłat.
135.Wprowadza  się  ulgę  w  wysokości  50% w odpłatności  z  tytułu  korzystania  z  przedszkola 
drugiego i następnego dziecka tylko w przypadku uiszczania opłaty za pierwsze dziecko w ust. 2 i 
3.
136.Zwolnienie  z  opłat  określonych  w  ust.  2  i  3  przysługuje  w  przypadku  usprawiedliwionej 
nieobecności dziecka spowodowanej chorobą dziecka, pobytem w szpitalu lub sanatorium przez co 
najmniej jeden miesiąc.
137.Zwrot dziennej stawki żywieniowej przysługuje rodzicom, którzy zgłosili nieobecność dziecka 
w przedszkolu spowodowaną chorobą powyżej 3 dni. Nie zwraca się dziennej stawki żywieniowej 
za pojedyncze dni.
138.Dzienna  stawka żywieniowa wynosi  1,80  zł.  W przypadku  znacznych zmian  cen  towarów 
potrzebnych do przygotowania posiłków stawka może ulec zmianie na wniosek Rady Rodziców po 
zasięgnięciu opinii Dyrektora Przedszkola.
139.Opłaty, o których mowa w ust. 2, 3 i 9 stanowią dochód gminy Zębowice.

§ 2
140.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
141.

§ 3
142.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2004
143.

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Zębowicach Nr 
XVIII/142/01 z 22 marca 2001 r. w sprawie odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach i 
szkołach.

Uchwała nr XIX/122/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 2004 r.
144.
w sprawie  współpracy  Gminy Zębowice  z  województwem opolskim dotyczącej  wykorzystania 
funduszy  strukturalnych  projektu  z  zakresu  rozwoju  społeczeństwa  informacyjnego  w 
województwie opolskim 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U nr 142 poz. 1591 z 2001 r., Dz.U. z 2002 r. 23 poz. 200, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 
984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, nr 177 
poz. 1725) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1



145.Gmina Zębowice podejmuje współpracę z województwem opolskim w zakresie wykorzystania 
funduszy  strukturalnych  projektu  z  zakresu  rozwoju  społeczeństwa  informacyjnego  w 
województwie opolskim – „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.
146.W budżecie Gminy na rok 2005 i rok 2006 Gmina Zębowice zabezpieczy środki na realizację 
projektu, o którym mowa w ust. 1

§2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Zębowice,  który  w  jej  wykonaniu  zawrze 
umowę z Zarządem Województwa Opolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr XV/101/04 Rady 
Gminy  w  Zębowicach  z  dnia  27  maja  2004  w  sprawie  współpracy  Gminy  Zębowice  z 
województwem opolskim dotyczącej  wykorzystania  funduszy strukturalnych projektu  z  zakresu 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim. 

Uchwała nr XX/123/2004
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia  27 września 2004 r.

147.w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568 i Nr 177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 115 poz. 1203) oraz art. 109 i art. 124 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 
poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611,  Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 
2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890 i Nr 121 poz. 1264) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co 
następuje:
148.

§1
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 85.260 zł, z tego:

149.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.000 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola – 5.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.000 zł

150.Dział 852 – Pomoc społeczna – 80.260 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.000 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 30.000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 50.260 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin – 50.260 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 50.404 zł,  z tego:
151.Dział 852 – Pomoc społeczna – 50.404 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 144 zł



§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 144 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 50.260 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 50.260 zł 

§2
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 100.460 zł, z tego:
62. na zadania własne w wysokości 70.460 zł:
152.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 5.000 zł
63. pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł 
153.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.200 zł

Rozdział - Ochotnicze straże pożarne – 9.200 zł
64. pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł
65. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup motopompy  
      i pompy szlamowej – 6.200 zł
3.   Dział 852 – Pomoc społeczna – 56.260 zł     

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł

     Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 51.260 zł
66. wynagrodzenia – 40.600 zł
67. pochodne od wynagrodzeń – 8.660 zł
68. pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł 

- na zadania zlecone w wysokości 30.000 zł:
1.  Dział 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.000 zł

69. wynagrodzenia – 545 zł
70. pochodne od wynagrodzeń – 1.162 zł
71. pozostałe wydatki bieżące – 28.293 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości  65.604 zł, z tego:
72. na zadania własne w wysokości – 15.200 zł:
154.Dział 750 – Administracja publiczna – 9.200 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 9.200 zł
73. pozostałe wydatki bieżące – 9.200 zł
155.Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.000 zł
74. pozostałe wydatki bieżące – 6.000 zł

- na zadania zlecone w wysokości 50.404 zł:
156.Dział 852 – Pomoc społeczna – 50.404 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 144 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 144 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 50.260 zł

75. wynagrodzenia – 40.600 zł
76. pochodne od wynagrodzeń – 8.660 zł
77. pozostałe wydatki bieżące – 1.000 zł



§3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. wynosi:

- dochody – 5.702.134,56 zł
- przychody – 791.086 zł 
- wydatki -  6.316.218,56 zł
- rozchody – 177.002 zł

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XX/124/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 września 2004 r.

w sprawie przekształcenia  Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala  dla  Nerwowo i  Psychicznie 
Chorych im. Ks Biskupa Józefa Nathana w Branicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725 
oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 115 poz. 1203) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 poz. 408 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1
Opiniuje  się  pozytywnie  projekt  uchwały  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  w  sprawie 
przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. 
Ks Biskupa Józefa Nathana w Branicach.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XX/125/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 07 październik 2004r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 
Zębowice.

       Na podstawie  art.18 ust.2  pkt. 9 lit.  „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie  
gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 



2004r. Nr 102, 1055 /  oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust.6, art.67 i  art.68 ust. 1 , pkt.7 ust. 4 ustawy z 21 
sierpnia 1997r. o  gospodarce  nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr  46, poz.543 z  późn. zm. / 
Rada  Gminy  uchwala, co następuje :

§1
Lokale   mieszkalne,   stanowiące   nieruchomości   będące   własnością   Gminy   Zębowice, 
przeznacza  się  do  sprzedaży  wraz  z  ułamkową  częścią  gruntu  niezbędną  do racjonalnego 
korzystania  z  nieruchomości  oraz  przynależnymi  lokalami  osobom,  które są  ich  najemcami.  

§2
Nabycie   nieruchomości,   o   których  mowa  w  §   1,   następować  będzie   w  drodze  bez 
przetargowej. 

§3
1. W  przypadku  sprzedaży  samodzielnych  lokali   mieszkalnych  na  rzecz  ich  najemców 
wyraża  się  zgodę  na  zastosowanie  przez  Wójta  Gminy  bonifikaty :
- 80 %  ceny  ustalonej  w  przypadku,  gdy  sprzedaż  następuje  na  rzecz  najemcy,  który 
zobowiązuje  się  dokonać  jednorazowej  zapłaty,
- 50 %  ceny  ustalonej  w  przypadku,  gdy  sprzedaż  następuje  na  rzecz  najemcy,  który 
zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  w  systemie  ratalnym,
2. Cena  lokalu  będzie  ustalona  przez  biegłego  rzeczoznawcę, wskazanego przez Urząd Gminy.

§4
157.W  przypadku  sprzedaży  lokalu  w  drodze  ratalnej  na  wniosek  nabywcy  -  zapłata 
zostanie  rozłożona  na  raty  roczne,  płatne  przez  okres  do  10  lat.
158.Wysokość  rat  ustala  się  następujące:
159.pierwsza  i  druga  rata  5 %  ceny  sprzedaży,
160.wysokość  następnych  rat  będzie  ustalona  w  drodze  umowy,
161.reszta  niespłaconej  części  ceny  lokalu  podlega  oprocentowaniu  przy  zastosowaniu  stopy 
procentowej  równej  stopie  redyskonta  weksli  stosowanej  przez  Narodowy  Bank  Polski.
3.  Roszczenia  Gminy  z  tego  tytułu  podlegają  zabezpieczeniu  hipotecznemu. 

§5
Koszty związane z wyceną nieruchomości przez biegłego  ponosi  nabywca.

§6
Koszty  zawarcia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca.

§7
Wykonanie  niniejszej uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§8
Zasady  wynikające z niniejszej  uchwały odnosić się  będą  wyłącznie  do osób fizycznych.

§9
W przypadku braku zainteresowania dotychczasowych najemców wykupem swoich mieszkań w 
terminie do 31 grudnia 2005r. upoważnia się Wójta Gminy Zębowice do sprzedaży całego budynku 
w trybie przetargu  nieograniczonego.

§10
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego i  wchodzi  w 
życie 14 dni po jej ogłoszeniu i z tym dniem traci moc Uchwała Rady Gminy w Zębowicach  Nr 
XX/154/01  z  dnia   26  czerwca   2001r.  w  sprawie  zasad  sprzedaży  lokali   mieszkalnych 



stanowiących własność gminy Zębowice.

Uchwała XX/126/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 07 października 2004r.

w  sprawie  ustalenia  opłat  za  składowanie  odpadów  komunalnych  na  składowisku  odpadów 
komunalnych Zębowice – Malinów.

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

§1
Ustala  się  górną  stawkę  opłaty  za  składowanie  odpadów  komunalnych  na  składowisku 
komunalnym Zębowice – Malinów z terenu Gminy Zębowice w kwocie 60 zł. ( + podatek VAT ) za 
1 tonę odpadów.

§2
Ustala się górną stawkę opłaty za składowanie odpadów komunalnych pochodzących spoza Gminy 
Zębowice  na składowisku komunalnym Zębowice – Malinów  w kwocie 75 zł. ( + podatek VAT ) 
za 1 tonę odpadów.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa  Opolskiego  i  z  tym  dniem  traci  moc  Uchwała  Rady  Gminy  Zębowice  Nr 
XXVI/196/2002 z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłaty za usługi w 
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XX/127/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 7 października 2004 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości zabudowanych będących własnością 
Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turawa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 
142 poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 13 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późn.zm.) Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§1
Upoważnia się Wójta Gminy do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turawa nieruchomości zabudowanych 



położonych w Radawiu, oznaczonych jako działki:
- działka nr 20 k.m. 12 o powierzchni 0,0856 ha/udział 100/100
- działka nr 17 k.m. 12 o powierzchni 0,0755 ha/udział 58/100
- działka nr 19 k.m. 12 o powierzchni 0,0289 ha/udział 4/6    
- działka nr 12 k.m. 12 o powierzchni 0,0127 ha/udział 3/11   
dla których w Sądzie Rejonowym w Oleśnie prowadzona jest Księga Wieczysta nr 46541.
Lokale położone przy ul. Stawowej 3/1, 3/2, 5/1 na działkach nr 20 i nr 17 zostaną przeznaczone na 
mieszkania socjalne.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i tym dniem traci moc uchwała nr XIX/116/04 Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia własności 
nieruchomości zabudowanych będących własnością Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turawa.

Uchwała nr  XXI/128/2004
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  02 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.

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

§ 1
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22140 zł, z tego:
162.Dział 758 – Różne rozliczenia – 20890 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 
8890 zł
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 8890 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 12000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – 12000 zł

163.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1250 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki – 1250 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– 1250 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się zwiększenia rozchodów  (§ 992 – spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek i kredytów) o kwotę 70890 zł.

§ 3



W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 4850 zł, z tego:
164.Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3600 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 3600 zł
78. pozostałe wydatki bieżące – 3600 zł

2.  Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1250 zł
     Rozdział 92116 – Biblioteki – 1250 zł
     -     pozostałe wydatki bieżące – 1250 zł
ZMNIEJSZENIA w wysokości 53600 zł, z tego:
165.Dz. 600 – Transport i łączność – 50000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 50000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50000 zł

166.Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3600 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 3600 zł
79. §  6060  –  Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  –  zakup  pompy 

szlamowej – 3600 zł

§ 4
W planie finansowym zakładu budżetowego na 2004 r. (załącznik Nr 6 do uchwały 
Nr XIV/85/2004 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 23 marca 2004 r.) – dz. 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej dokonuje się 
następujących zmian po stronie wydatków: 
167.Zwiększenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 59000 zł
168.Zmniejszenia w wysokości 59000 zł:

80. wynagrodzenia – 50000 zł
81. pochodne od wynagrodzeń – 9000 zł

§ 5
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. wynosi:
82. dochody    – 5.752.186,56 zł
83. przychody – 791.086 zł
84. wydatki     – 6.295.380,56 zł
-    rozchody    – 247.892 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała Nr XXI/129/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawie uzupełnienia składu komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz.1591, z  2002 r.  Dz.U.  Nr 23,  poz.220,  Nr 62,  poz.558,  Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, nr 
177, poz.1725 oraz z 2004 r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:



§ 1.
Powołać w skład komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej radnego Andrzeja 
Puśleckiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  nr XXI/130/04
Rady  Gminy  w  Zębowicach
z dnia 02 grudnia 2004 roku

sprawie  przekształcenia  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Na podstawie art.18 ,ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 
poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568 , nr 177, poz.1725 oraz z 
2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116,poz.1203/ oraz art.43 ust.2 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. nr 91 poz.408 z późn. zmianami) Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Opiniuje  się  pozytywnie  projekt  uchwały  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  w  sprawie 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka 
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XXI/131/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 02 grudnia 2004roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m˛ pasa drogowego na drogach gminnych 
na terenie gminy Zębowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, Nr177, poz.  1725 oraz z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 115, poz.  1203) oraz art.40 ust.8 
ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2000r.  Nr  71,  poz.  838  z 
późn.zm.)Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dzienne stawki opłaty za zajęcie 1m˛ powierzchni pasa drogowego na cele niezwiązane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.



169.Prowadzenie robót w pasie drogowym:
a)  za zajęcie jezdni do 20% szerokości  1,00 zł
b)  za zajęcie jezdni od 20% do 50% szerokości   1,50 zł
c)  za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości    3,00 zł
d)  za zajęcie chodnika, poboczy, rowów, mijanek, placów, itp. 1,00 zł
2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień.

§ 2
1.   Ustala się roczną stawkę opłaty za 1m ˛ powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut
        poziomy urządzenia z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
        technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
        drogowego w wysokości    100 zł
 2.   Dla urządzeń wodno-kanalizacyjnych ustala się stawkę 0,01 zł. 

§ 3
Ustala się dzienne stawki opłaty za 1m˛ powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
obiektu  budowlanego  niezwiązanego  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu 
drogowego   0,30 zł.

§ 4
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m˛ powierzchni reklamy z tytułu umieszczenia jej w pasie 
drogowym  1,00 zł.
2. Umieszczenie w pasie drogowym reklam promujących jednostki samorządu terytorialnego jest 
zwolnione z opłat.  

§ 5
Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała Nr XXI/132/04
Rada Gminy w Zębowicach

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w  sprawie:  przyjęcia  Strategii  Rozwoju,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 
1725 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 115 poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala  się  Strategię  Rozwoju,  Plan  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletni  plan  finansowy Gminy 
Zębowice określone w opracowaniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2



Zobowiązuje  się  Wójta  Gminy Zębowice  do  powołania  zespołu  monitorującego  postanowienia 
określone w dokumencie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Nr XI/90/2000 Rady 
Gminy  w  Zębowicach  z  dnia  28  luty  2000,  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  Gminy 
Zębowice”.
 

Uchwała  Nr  XXI/ 133/04
Rady Gminy  w Zębowicach
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej  położonej przy ul. Opolskiej 6 w   Zębowicach.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6 poz. 70,  z 2001 Nr 129 poz. 1447, Nr 154 
poz. 1800, z 2002 Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 
1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, z 2003 Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 
2124 oraz z 2004 Nr 6 poz 39 Nr 153 poz. 1271, Nr 19 poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, 
Nr 25 poz.253, Nr 124 poz. 1152, Nr 141 poz. 1492) w związku z art.18 ust. 2, pkt. 9 lit. „a” ustawy 
z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, oz. 1591, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568, Nr 177 poz.1725 oraz z 2004r. Nr 102  poz.1055, Nr 116 poz.1203 ) Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje :

§  1
Wyraża  się  wolę  nieodpłatnego  nabycia  nieruchomości  zabudowanej  w  Zębowicach  przy  ul. 
Opolskiej  6, oznaczonej numerem działki 777/92 na k.m. 15, o powierzchni ogólnej 0.0752 ha, 
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  dla  której  Sąd  Rejonowy  w  Oleśnie  Wydział  Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 45538. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem 
mieszkalnym 4 – rodzinnym o powierzchni użytkowej 232 m˛ oraz budynkiem gospodarczym o 
powierzchni użytkowej 39,8 m˛.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§  3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXI/134/2004
Rady Gminy Zębowice

z dnia  02 grudnia 2004r.

w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci ś ś ś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnymą
(tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 



113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568,nr 
177, poz.1725; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203);  art. 5  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i op atach lokalnych ł (tekst jednolity z 2002 r. – DzU nr 9, poz. 84, nr 200, poz. 
1683; z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039, nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, nr 203, poz. 
1966; z 2004 r.  nr 96, poz. 874,  nr 188, poz. 1840, nr 92, poz. 880, 884, nr 96, poz. 959, nr 123, 
poz. 1291) uchwala si , co nast puje:ę ę

§ 1
Ustala si   roczne stawki podatku od nieruchomo ci w wysoko ci:ę ś ś
170.od gruntów: 
a) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób ą ł ś ę
 zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 z  od 1mł  2 powierzchni; 
b) pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –  ę
 3,52 z   od  1 ha powierzchni; ł
c) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ł ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego –  0,25 z   od 1 mż ł  2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich cz ci: ęś
a) mieszkalnych –  0,54 z  od 1mł  2 powierzchni u ytkowej; ż
b) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ą ł ś
ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej – 15,50 z  od 1 męś ę ł ś ł  2 powierzchni 
u ytkowej; ż
c) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ę ł ś
materia em siewnym –  8,37 z  od 1 mł ł  2 powierzchni u ytkowej; ż
d) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze  ę ł ś ś ń
zdrowotnych –  3,61 z  od 1 mł  2 powierzchni u ytkowej; ż
e) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ł ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego –  5,40 z  od 1 mż ł  2 powierzchni u ytkowej. ż
3) od budowli – 2 % ich warto ci, okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy zś ś  
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 - tekstł  
jednolity z pó n. zm.). ź

§ 2
Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005r.

Uchwała nr XXI/135/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawie współpracy Gminy Zębowice  z Zarządem Województwa  Opolskiego dotyczącej 
doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego.

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 11 w związku z art.8 ust. 2a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 



samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z  2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,  Nr 214, poz.1806 z  2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, 
poz.1568, Nr 177,poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 214, poz.1806) 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W celu wspólnego realizowania zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli i 
doradztwa metodycznego, Gmina Zębowice postanawia nawiązać współpracę z Zarządem 
Województwa Opolskiego.

§ 2
Warunki współpracy określi umowa zawarta z Zarządem Województwa Opolskiego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XXI/136/04
Rady Gminy Zębowice
z dnia 2 grudnia 2004r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/126/04 Rady Gminy Zębowice z 7 października 2004r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej / 
Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, 
z 2002 Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Dz. U. Nr 199, poz. 1937 i Nr 96, poz. 874/ oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1371 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 177, poz. 1725 oraz z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1
Uchyla się uchwałe Nr XX/126/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 października 2004r. w sprawie 
ustalenia  opłat  za  składowanie  odpadów  komunalnych  na  składowisku  odpadów  komunalnych 
Zębowice – Malinów.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXI/137/04
Rada Gminy Zębowice

z dnia 02 grudnia 2004r.

w  sprawie  ustalenia  opłat  za  składowanie  odpadów  komunalnych  na  składowisku  odpadów 
komunalnych Zębowice – Malinów.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej / 
Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, 



z 2002 Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Dz. U. Nr 199, poz. 1937 i Nr 96, poz. 874/ oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1371 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 177, poz. 1725 oraz z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala  się  stawkę  opłaty  za  składowanie  odpadów  komunalnych  na  składowisku  komunalnym 
Zębowice – Malinów w kwocie 60 zł. ( + podatek VAT ) za 1 tonę odpadów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 r.

Uchwała nr  XXII/138/2004
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r.

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

§ 1
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3332 zł, z tego:
Dział 758 – Różne rozliczenia – 3332 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 
3332 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3332 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 5652 zł, z tego:
171.Dz. 750 – Administracja publiczna – 320 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 320 zł
§  6630  –  Dotacje  celowe  przekazane  do  samorządu  województwa  na  inwestycje  i  zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego – 320 zł

172.Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2000 zł
85. pozostałe wydatki bieżące – 2000 zł

173.Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3332 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3332 zł



86. wynagrodzenia – 3332 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 92320 zł, z tego:
174.Dz. 750 – Administracja publiczna – 2320 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2320 zł
-  pozostałe wydatki bieżące – 2320 zł

175.Dz. 758 – Różne rozliczenia – 53000 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 53000 zł

176.Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 37000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 37000 zł
-  przebudowa  klatki  schodowej  i  pokrycia  dachowego  oraz  wymiana  ogrzewania  
w budynku Szkoły podstawowej w Zębowicach – 37000 zł

§ 3
Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 90000 zł - § 952 – Przychody 
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4
Po wprowadzeniu  powyższych zmian budżet gminy na 2004 r. wynosi:
87. dochody – 5.755.518,56 zł
88. przychody – 701.086 zł
89. wydatki – 6.208.712,56 zł
-    rozchody – 247.892 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XXII/139/2004
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

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



§ 1
Uchwala się budżet gminy Zębowice na 2005 r.:
dochody w kwocie 6.196.344 zł
przychody w kwocie 90.000 zł
wydatki w kwocie 6.033.344 zł
rozchody w kwocie 253.000 zł finansowane z nadwyżki budżetowej.  

§ 2
Dochody budżetu  gminy w podziale  wg źródeł  pochodzenia  określa  załącznik  Nr  1 w kwocie 
6.196.344 zł, z czego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 537.445 
zł, a dotacje na zadania powierzone wynoszą 3.357 zł.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 
45.000 zł – dz. 851 rozdział 85154 § 0480.

§ 3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w kwocie 
6.033.344  zł,  z  czego  wydatki  na  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  wynoszą 
537.445 zł, a na zadania powierzone – 3.357 zł.
Wydatki  na realizację  zadań określonych w programie profilaktyki  i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynoszą 45.000 zł – dz. 851 rozdział 85154.

§ 4
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 775.600 zł. Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3.

§ 5
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 34000 zł.

§ 6
Ustala się dotacje:
dz. 851 rozdział 85154  - 3.000 zł na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi,
dz. 852 rozdział 85295 - 50.000 zł dla Stacji Leczenia i Opieki „Caritas” Diecezji Opolskiej
dz.  900  rozdział  90017  –  69.428  zł  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów  w 
Zębowicach
dz.  921  rozdział  92109  –  10000  zł  na  prowadzenie  międzygminnej  orkiestry  przez  Gminę 
Dobrodzień
dz. 926 rozdział 92605 - 27000 zł dla Ludowych Zespołów Sportowych.

§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 8800 zł (załącznik Nr 4).

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach w wysokości 428848 zł (załącznik Nr 5).

§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości 15341 zł (załącznik Nr 
6).

§ 10



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

§ 11
Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy 
w roku 2005 r. nie może przekroczyć 50.000 zł.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

§ 14
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r.
                   

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXII/139/2004 Rady Gminy 
w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN  DOCHODÓW  NA  ROK 2005 (w zł)

Lp.
                                                                       

Nazwa  działu, rozdziału, paragrafu Paragraf Dział

1 Dz. 020 – LEŚNICTWO
02001 – Gospodarka leśna 
§ 0750 – dochody z najmu i  dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu 
terytorialnego  lub  innych  jednostek  zaliczanych  do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze

1000

        1000
1000

2 Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60017 – Drogi wewnętrzne
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów realizacji 
inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek 
sektora  finansów publicznych

159600

159600
159600

3 Dz. 700 – GOSPODARKA  MIESZKANIOWA
70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0830 – wpływy z usług
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
§ 0920 – pozostałe odsetki 

4000
80000

50000 

134500

134500



500

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

1000

2000
1000

1000

3000

4000

5 DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
 75615 -  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 -  podatek od nieruchomości
§ 0320 -  podatek rolny
§ 0330 – podatek leśny
§ 0340 -  podatek od środków transportowych
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 – podatek od nieruchomości
§ 0320 – podatek rolny
§ 0330 – podatek leśny
§ 0340 – podatek od środków transportowych
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn
§ 0370 – podatek od posiadania psów
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 
urzędowe
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu  państwa 
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 

       5000

      

380000 
6000 

57000
5000

       160000 
120000 
12000 
4000 
3000 
2000
500

             500 
10000

10000

       410306 
2000    

5000

    

448000

312000

10000

412306

1187306

6 Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104 – Przedszkola
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
§ 0830 – wpływy z usług

16900
30240

47140
47140



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

45000

45000
45000

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

54000

81000

54000

         81000

135000

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

32000
32000

32000

10 RAZEM  DOCHODY WŁASNE
KOL. 1 – 9 1745546 1745546 1745546

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

2194050

1715946

2194050

1715946

3909996

12 RAZEM SUBWENCJE
KOL. 11 3909996 3909996 3909996

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

62186

62186
62186

14 Dz. 751 – URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami               65

9

              65
9

659

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

600

600
600



16 Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
85212 -  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie
85213  –  Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 
opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre 
świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne     
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

    
422000

6000

     
      46000

   
422000

6000

46000

     
474000

17 RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
( 13 -16 ) 537445 537445 537445

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

3357

3357
3357

19 RAZEM  DOTACJE NA ZADANIA 
POWIERZONE

( 18 )
3357 3357

  
3357

20 OGÓŁEM DOCHODY
( 10 + 12 + 17 + 19 ) 6196344 6196344 6196344

21 § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek
 i kredytów na rynku krajowym 90000

22 RAZEM 
(20+21) 6286344

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/139/2004
 Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 29 grudnia 2004 r.

P L A N    W Y D A T K Ó W   N A  2005 R. (w zł)

łł Wydatki ogółem w tym wydatki:
ł ł żą



Wyna-
grodze-nia

pochod-ne 
od wyna-
grodzeń

1 2 3 4 5 6
1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01030 -IZBY ROLNICZE

2600
2600 - 2600 -

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

587117
404517
182600

320000
182600

84517 -

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

100000

100000 77000 23000 -

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

120000

120000 - 120000 10000

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

1037069
72157
37000

907912
20000

10000
-
-
-

62157
37000

907912
20000

34640
-

561200
-

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

50000
50000 - 50000 9500

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

17000

17000 - 17000 -
8. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 
KREDYTÓW I POŻYCZEK JST

65000

65000 - 65000 -

9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA
Rozdział 80110 – GIMNAZJA
Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKO-NALENIE 
NAUCZYCIELI
Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

2549128
1454928
449100
550200

80000

10900
4000

170000
-
-

-

-
-

1284928
449100
550200

80000

10900
4000

886100
257200
369700

4800

-
-

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

45000

45000 - 45000 -
11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE
Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE 
I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

353000

84000
10000

178000

8000
73000

-
-
-

-
-

84000
10000

178000

8000
73000

-
-

132500

-
-

12. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 



SPOŁECZNEJ
Rozdział 85322 – FUNDUSZ PRACY

14200
14200 - 14200 11100

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

86000
86000 - 86000 37000

14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI
Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI 
W MIASTACH I GMINACH 
Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW 
I DRÓG
Rozdział 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

295428
5000

40000

15000

166000

69428

-
-

-

16000

-

5000
40000

15000

150000

69428

-
-

-

-

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

110000

60000
25000
25000

-
-
-

60000
25000
25000

-
11000
-

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

27000

27000 - 27000 -

17. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 
                               (1-16) 5458542 5458542 775600 4682942 2324740

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

62186
62186 - 62186 51960

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

659

659 - 659 551

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

600
600 - 600 -

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

474000

422000

6000

46000

-

-

-

422000

6000

46000

5000

-

-

22. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 
                                   (18 – 21) 537445 537445 - 537445 57511



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

3357
3357 - 3357 2806

24.  RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA 
POWIERZONE (23)

3357
3357 - 3357 2806

25. O G Ó Ł E M (17+22+24) 5999344 5999344 775600 5223744 2385057

26. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 34000

27. RAZEM WYDATKI (25+26) 6033344

28. ROZCHODY - § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów 253000

29. R A Z E M (27 + 28) 6286344

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXII/139/2004
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH

Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2005 R.

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

1. 600-60016-6050 Budowa dróg:
w Kadłubie Wolnym na ul. Skośnej, ul. Wąskiej, ul. Cichej i ul. 
Krótkiej
w Pruskowie
w Radawiu na ul. Cichej i ul. Wąskiej
w Zębowicach na ul. Bratków, ul. Astrów, Tulipanów, ul. 
Niezapominajek

320000

2. 600-60017-6050 Budowa dróg:
w Kadłubie Wolnym – nr dz. 541/2, 569, 571 o dł. 0,8 km
w Nowej Wsi – nr dz. 60/17, 235/4, 109/32 o dł. 0,85 km
w Radawiu – nr dz. 336/166, 17, 29, 178/19, 21, 73/27 o dł. 1,1 
km
w Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł. 1,45km

182600

3. 700-70005-6050 Budowa mieszkań socjalnych 77000
4. 750-75011-6060 Komputeryzacja Urzędu Gminy 10000
5. 801-80101-6050 Przebudowa klatki schodowej i pokrycia dachowego oraz 

wymiana ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w 
170000



Zębowicach
6. 900-90015-6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego (dokumentacja) 16000

7. OGÓŁEM (1-6) 775600

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/139/2004
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 2004r,

Plan finansowy 

Gminny  Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. Treść Plan na 2005 r.
/zł/

1. Stan funduszu na początek roku 4400.-
2. Przychody 4400.-

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

  
 4400.-

 X Razem : 8800.-    
3. Wydatki : 8800.-

3.1

3.2

3.3

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

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym
wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów ;                                  

akcja „ Sprzątanie Świata „ .
 Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (wspieranie 
działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom).

2500.-

500.-

                            5800.- 
                                    

4. Stan funduszu na koniec roku 2005 r. 0.-

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXII/139/2004 
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 29 grudnia 2004 r.

P L A N     F I N A N S O W Y     Z A K Ł A D U     B U D Ż E T O W EG O    N A   2005R.
(w zł)

ś
łł

1 2 3
1. Stan środków obrotowych na początku roku 18020

Przychody ogółem
z tego:
dochody własne 
dotacja

410828

341400
69428

3. Razem (1+2): 428848
4. Wydatki ogółem: 395120



z tego:
wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące

164600
33500

197020
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4) 33728

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/139/2004
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
przychodów i wydatków środków specjalnych

na 2005 r. (w zł)

Lp. Dział,
rozdział

Wyszczególnienie Stan środków na 
01.01.2005 r.

Przychody Razem
(4+5)

Wydatki bieżące

1 2 3 4 5 6 7
1. 600-60016 Urząd Gminy 

w Zębowicach 0 10000 10000
2. 700-70005 Urząd Gminy 

w Zębowicach 403 0 403
3. 801-80101 Zespół Gimnazjalno-

Szkolny 
w Zębowicach

4938 0 4938
4. Razem (1-3) 5341 10000 15341

Uchwała nr XXI/140/2004
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  29 grudnia 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 115 poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, 
Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611,  Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. 
Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264 i Nr 123 poz. 1291) Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada Gminy w Zębowicach postanawia zaciągnąć w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska w Opolu długoterminową pożyczkę w wysokości  90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na przebudowę klatki schodowej i pokrycia dachowego oraz 
wymianę ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach.
2. Spłata kredytu nastąpi w okresie 4 lat i nie spowoduje przekroczenia 15% planowanych 
dochodów gminy.

§ 2



Powyższe  zobowiązanie  zostanie  pokryte  częścią  oświatową  subwencji  ogólnej  dla  jednostek 
samorządu terytorialnego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem uchyla się uchwałę 
Nr XVII/104/2004 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki  długoterminowej  w 2004 r.  Uchwała  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXII/141/2004
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 r.

           Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, 
Nr 177 poz. 1725, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, 
Nr 123 poz. 1291 i Nr 210 poz.2135) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 
z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 
1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725 
oraz z 2004 r.  Nr 102 poz.  1055, Nr 116 poz.  1203) Rada Gminy w Zębowicach uchwala,  co 
następuje:

§ 1
Ustala  się  wykaz  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego  2004  r.  oraz 
ostateczny termin ich wykonania:

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Termin wykonania
1. 801 – Oświata 

i wychowanie
80101 – Szkoły 

podstawowe
Przebudowa klatki schodowej
i pokrycia dachowego oraz 
wymiana ogrzewania
w budynku Szkoły 
Podstawowej w Zębowicach

31. 05. 2005 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków na zadanie, o którym mowa w § 1:
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 85000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 85000 zł
90. wydatki majątkowe –  § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85000zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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



Uchwała Nr XXII/142/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  29 grudnia 2004 r

w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę gminnych lokali 
użytkowych oraz zwolnienia z obowiązku jego ponoszenia niektórych najemców lub dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art.40 ust.1 i art.40 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 115 poz. 
1203). Rada Gminy w Zębowicach uchwala,  co następuje:

§ 1.
 Ustala się następujące minimalne stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w 
sposób następujący:
177.Lokale użytkowe:
1/   przeznaczone na prowadzenie usług medycznych i weterynaryjnych –  miesięcznie 
      3,50 zł/ m˛ + VAT,
2/   przeznaczone na prowadzenie usług handlowych – 6,00zł/m˛ + VAT,
3/  przeznaczone na prowadzenie innych usług /np. pocztowe, telefoniczne/ - 
     15,00 zł/m ˛ + VAT,
4/  przeznaczone na prowadzenie usług bankowych – 8,00 zł/m˛ + VAT.
178.Lokale znajdujące się w obiektach kultury:
1/   sala w Domu Spotkań przeznaczona na uroczystości rodzinne  - 80 zł/ dobę + VAT,
2/   sala w Domu Spotkań przeznaczona na działalność handlową /kiermasz/
      - 100 zł/ dobę + VAT,
3/   sala w Domu Spotkań przeznaczona na działalność medyczną / okresowe badania/ 
      - 50 zł / dobę + VAT,
4/   sala w Domu Spotkań przeznaczona na cele artystyczne – 50 zł / występ + VAT,
5/   sale w innych obiektach kultury – 30 zł / dobę + VAT, bez względu na rodzaj najmu.

Powyższe ceny minimalne najmu i dzierżawy nie obejmują opłat za energię elektryczną, wodę, 
ciepło, ścieki i śmieci.
                                                                 

§ 2.
Zwalnia się z czynszu za najem lub dzierżawę jednostki OSP, rady sołeckie, kluby sportowe, szkoły 
przedszkola oraz koła mniejszości narodowych i stowarzyszenia.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XXII/143/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  29 grudnia 2004 r.



w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142. Poz. 1591, z 2002r. Dz.U. 
Nr 23 poz. 220., Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. 
Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 62 poz. 1568, i Nr 177 poz. 1725 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 115 
poz. 1203),  Rada Gminy w Zębowicach uchwala:

§1.
Upoważnia Wójta Gminy Zębowice do wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych na 
okres dłuższy niż 3 lata według poniższych zasad.
179.Nieruchomości komunalne mogą być oddawane w dzierżawę  lub najem osobom fizycznym i 
prawnym.
180.Oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę następuje w drodze przetargu lub konkursu 
ofert.
181.Nie dopuszcza się zamiany lokali użytkowych.
182.Stawki czynszu za lokale użytkowe ustalane będą corocznie zarządzeniem Wójta Gminy, na 
podstawie średniorocznego wzrostu cen towarów i  usług konsumpcyjnych ogółem w minionym 
roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony ogłaszanego przez Prezesa GUS.
183.Zwalnia się z opłacania czynszu za najem:
1/   koła mniejszości narodowych,
2/   jednostki ochotniczych straży pożarnych,
3/   szkoły 
4/   przedszkola
5/   kluby sportowe
6/   rady sołeckie
7/   stowarzyszenia

§ 2.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XXII/144/2004
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na 2005 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z 1984 r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. 



zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2005 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
harmonogram wydatków do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
gminie Zębowice na rok 2005 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1do Uchwały
                          Nr XXII/144/04

                                            Rady Gminy w Zębowicach
                                        z dnia 29 grudnia 2004 r.

Gminny program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2005r.

Rada Gminy w Zębowicach w oparciu o :
- ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Polską Deklarację w sprawie Młodzieży i Alkoholu,
przyjmuje  niniejszy  program  jako  podstawę  do  podejmowania  wszelkich  działań 
profilaktycznych i kontroli lokalnego rynku napojów alkoholowych.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obliguje on 
do działań mających na celu ;

184.Zapobieganie powstawaniu nowych przypadków uzależnienia
185.Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów
186.Zmniejszenie ilości  zaburzeń w funkcjonowaniu życia rodzinnego /wypadki przemocy 
i agresji wobec członków rodzin, zaniedbywanie dzieci/    
4.  Zmniejszenie przypadków naruszania prawa i porządku publicznego w stanie
     nietrzeźwym
5.  Zmniejszenie rozmiarów naruszania prawa na rynku alkoholowym.

     Działanie  władz i  jednostek administracyjnych Gminy w tym Gminnej  Komisji   ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, można ująć w trzech zasadniczych blokach;

187.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży.
188.Udzielenie  rodzinom  oraz  osobom  z  problemami  alkoholowymi  pomocy 
psychospołecznej i prawnej.
189.Ustalenie  zasad  wydawania  i  cofania  zezwoleń  na  podawanie  i  sprzedaż  napojów 
alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania zasad wynikających z ustawy.



      Założenia niniejszego Programu realizowane będą przez władze i jednostki organizacyjne, 
Gminy samodzielnie bądź przy współpracy z instytucjami, osobami fizycznymi  i wszelkimi 
innymi podmiotami zainteresowanymi osiągnięciem pozytywnych celów w rozwiązywaniu 
problemów  alkoholowych.  Gminny  program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów 
Alkoholowych stanowi integralną część strategii problemów społecznych.

I  PROFILAKTYCZNE DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKCYJNE

190.Realizacja programów i teatrów profilaktycznych w szkołach.
191.Organizowanie  cyklicznych  imprez  kulturalno  –  rozrywkowych  oraz  sportowych  dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, których ideą przewodnią będzie propagowanie modelu życia w 
trzeźwości.
192.Sukcesywne informowanie mieszkańców Gminy poprzez lokalną gazetę o działalności 
prowadzonej  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rzecz 
wychowania w trzeźwości.
193.Zadbanie, aby w miejscach sprzedaży  napojów alkoholowych pojawiły się informacje 
o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim                 i  
nietrzeźwym.
194.Wspomaganie  organizacji,  Stowarzyszeń  Służących  rozwiązywaniu  problemów 
alkoholowych.
195.Zorganizowanie  cyklu  wykładów prowadzonych  przez  psychoterapeutów  w  zakresie 
profilaktyki  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Gminy 
Zębowice.
196.Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców, których 
celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowanie świadomych 
i odpowiedzialnych decyzji
197.Organizowanie  lokalnych  imprez  profilaktycznych  np.  /festyny,  zawody  sportowe, 
majówki itp./
198.Podejmowanie  działań  edukacyjnych  skierowanych  do  sprzedawców  napojów 
alkoholowych,  oraz działań kontrolnych i  interwencyjnych mających na celu ograniczenie 
dostępności  napojów  alkoholowych  i  przestrzegania  zakazu  sprzedaży  alkoholu  osobom 
poniżej 18 roku życia.

II  DZIAŁANIA  NA  RZECZ  RODZIN  ORAZ  ŚRODOWISK  Z  PROBLEMEM 
ALKOHOLOWYM.

199.Zapewnienie  pomocy  dzieciom  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym  wraz  ze 
współtowarzyszącymi  patologiami,  poprzez  organizowanie  kolonii  i  innych  form 
wypoczynku w okresie międzyszkolnym i wakacyjnym
200.Doposażenia świetlic w szkołach /szkoły podstawowe i gimnazja/, świetlic w sołectwach 
działających w godzinach popołudniowych dla dzieci zaniedbanych społecznie.
201.Działania  Komisji  do  spraw  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  która 
współpracuje z dwoma poradniami odwykowymi, wymiarem sprawiedliwości oraz służbami 
prewencyjnymi policji, podejmować będzie czynności zmierzające do zapewnienia osobom 
uzależnionym od alkoholu leczenia i rehabilitacji. Przeprowadzać wywiady środowiskowe, 
kierować na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, kierować wnioski 
o  wszczętym  postępowaniu  w  sprawach  zastosowania  obowiązku  poddania  leczenia 
odwykowemu, współpracowanie z innymi gminami w celu realizacji zadań, których wspólne 
wykonanie będzie ekonomicznie uzasadnione.
202.Kontynuowanie kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”



203.Integracja  społeczna  dzieci  uzależnionych  od  alkoholu  –  wsparcie  zatrudnienia 
socjalnego.

III  DZIAŁANIA  ORGANIZACYJNE  ZMIERZAJĄCE  DO  OGARANICZENIA 
DOSTĘPNOŚCI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Ustalenie  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  oraz  zasad  wydawania  i  cofania 
zezwoleń:
204.limit  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  powyżej  4,5%  alkoholu, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi – 17
205.zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w Gminie Zębowice wydaje 
Wójt  Gminy  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w  Gminnym  Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
206.zezwolenia  jednorazowe  będą  wydawane  dla  podmiotów  określonych  w  ustawie  po 
wyrażeniu opinii przez organizatora imprezy, właściciela obiektu,
207.zezwolenia jednorazowe mogą być wydawane dla podmiotów posiadających zezwolenia 
na  sprzedaż  napojów alkoholowych oraz  jednostkom Ochotniczych  Straży Pożarnych  po 
uiszczeniu  opłaty  przed  wydaniem  zezwolenia  w  wysokości  1/12  rocznej  opłaty  za 
poszczególne rodzaje zezwoleń,
208.zezwolenie ulega cofnięciu w przypadkach ściśle określonych przez art. 18 ustawy oraz 
w przypadku nieprzestrzegania warunków dodatkowo sprecyzowanych w zezwoleniu.   

Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZADANIA  WYNIKAJĄCE  Z  GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI  I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 r.

L.p.
1

Zadania
2

Termin realizacji
3

Realizatorzy
4

1. Kontynuacja programów i teatrów 
profilaktycznych wśród dzieci i 
młodzieży 

Dwie edycje:
- wiosna
- jesień

Nauczyciele
Przewodniczący 
Gminnej Komisji

2. Współorganizowanie z Dyrektorem 
Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego i 
nauczycielami, sołectwami, LZS, OSP, 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi w 
Zębowicach  imprez sportowo 
kulturalnych w zakresie planowania 
trzeźwości /finansowanie nagród/

Na bieżąco

Dyrektor Zespołu,
Nauczyciele,
LZS,  OSP, 
Stowarzyszenie 
Rozwoju  Wsi  w 
Zębowicach
Przewodniczący 
Komisji

3. Informowanie mieszkańców Gminy, 
poprzez lokalną gazetkę o działalności 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Na bieżąco
Członek  Komisji 
Redaktor  naczelny 
gazetki  Pani  Karońska 
Krystyna

4. Organizowanie dzieciom z rodzin z 
problemem alkoholowym zimowisk i 
kolonii z programem profilaktycznym.

Ferie zimowe
wakacje

Komisja,  GOPS, 
Dyrektor Zespołu
Nauczyciele

5. Kontrolowanie punktów sprzedaży 



napojów alkoholowych pod kątem 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
uchwał Rady Gminy.

Na bieżąco Policja, Komisja

6. Doposażenie świetlic środowiskowych, 
sołeckich i szkolnych Na bieżąco

Sołtysi,  Komisja, 
Dyrektor  Zespołu, 
Prezesi OSP

7. Zorganizowanie wykładów 
prowadzonych przez psychoterapeutów 
w zakresie profilaktyki i 
przeciwdziałania alkoholizmowi dla 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Dwa wykłady: wiosna, 
jesień

Komisja  Poradnie 
Odwykowe  OLESNO, 
OZIMEK

8. Bieżące kontakty z osobami 
uzależnionymi.

Na bieżąco Komisja

1. 2. 3. 4.
9. Współpraca z Poradnią Odwykową w 

Oleśnie, Ozimku, Punktem 
konsultacyjnym, Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną, LZS, 
OSP, GOPS, szkołami, działającymi na 
terenie Gminy w zakresie profilaktyki 
przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na bieżąco Komisja

10. Organizowanie festynów, zawodów 
sportowych – promowanie zdrowego 
stylu życia – SKS-y, prowadzenie 
gminnej siłowni.

Na bieżąco
Stowarzyszenie 
Sołtysi
Nauczyciele
Opiekun siłowni

11. Wspieranie Zatrudnienia Socjalnego. Na bieżąco Komisja

Gminny  program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych  stanowi 
integralną część strategii problemów społecznych.

        
         Załącznik nr 2 do uchwały 

                                   Nr XXII/144/04
                                            Rady Gminy w Zębowicach
                                                                                                     z dnia 29 grudnia 2004 r.

Harmonogram  wydatków  na  realizacje  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych w Gminie Zębowice

Planowane dochody: 45 000 zł
1. Realizacja programów i teatrów profilaktycznych w szkołach.....................................2000 zł 

2. Szkolenie członków komisji oraz innych osób w zakresie profilaktyki alkoholowej.....500 zł

3. Prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjno - rozwojowych 

dla dzieci i młodzieży /świetlice/...............................................................3000 zł

4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego .........................................................................2400 zł



5. Promocje zdrowego stylu życia – prowadzenie gm. siłowni i zajęć sportowych ........2000 zł

6. Zajęcia w szkołach propagujące trzeźwość ..................................................................4900 zł

7. Wynagrodzenie Biegłego..............................................................................................2500 zł 

8. Wynagrodzenie Komisji................................................................................................9000 zł 

9. Współpraca z Policją.....................................................................................................2000 zł

209.Podróże  służbowe..........................................................................................................500 

zł 

210.Koszty dojazdów do Poradni  Odwykowych .............................................................1500 

zł

211.Dofinansowanie Poradni Odwykowych (OLESNO, OZIMEK) ................................3000 

zł

212.Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i  młodzieży ..............................................10000 

zł 

213.Materiały  biurowe.........................................................................................................500 

zł

214.Zakup podręczników na potrzeby Punktu Konsultacyjnego i GOSP...........................400 zł

215.Dofinansowanie akcji dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych, 

dotkniętych alkoholizmem – Towarzystwo Walki z Kalectwem – Warszawa.............500 zł 

DPS – Radawie ............................................................................................................300 zł

                                                                                                       Razem                       45000 zł

Uchwała Nr XX II/145/04
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie sprawienia pogrzebu zmarłym objętych pomocą społeczną
      
             Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591 , z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, 
Nr 62,poz.558,Nr 113 ,poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz.1568, Nr 177, poz. 1725 oraz z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/oraz 
art.17 ust.1 pkt 15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, 
poz.593 z późn.zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach sprawia pogrzeb osobom zmarłym 
zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, gdy brak jest osób zobowiązanych do 
zorganizowania i pokrycia kosztów pogrzebu.

§ 2
1. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności niezbędne do pochowania 
    osoby zmarłej.
2.Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzach na terenie Gminy 



Zębowice.

§ 3
Koszty pogrzebu wymienione w § 1 pokrywa Gmina Zębowice ze środków przeznaczonych na 
zadania własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

                                                                                                            
Uchwała nr XII/145/04
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

W sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat 
trybu ich pobierania.

      Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6,art.18 ust.2 pkt 15,art.41ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym(Dz.U.Nr 142 z 2001roku poz.1591 , z 2002 r. Dz. U. Nr 23,poz.220,Nr 
62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 ,Nr 214,poz.1806 ,z 2003 r. Dz. U. Nr 80,poz.717, Nr 
162,poz.1568,Nr 177,poz.1725 oraz z 2004r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203)oraz art.17 ust.1 
pkt.11 i art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64poz.593 z 
poźn.zm./Rada Gminy w Zębowicach uchwala co nastepuje:

§ 1

1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie złożonego 
wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym  konieczność 
przyznania takiej pomocy.

2.Usługi opiekuńcze świadczy osoba zatrudniona jako opiekunka w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Zębowicach.

3.Pomoc w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na 
podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym określającym 
sytuację życiową i materialną danej osoby.

§ 2

1.Osoby,którym świadczone są usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają 
obowiązek ponosić z tego tytułu opłatę  w wysokości określonej decyzją Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.



2.Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych wynika z kalkulacji sporządzonej przez 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na każdy rok kalendarzowy.

3.Należność za świadczone usługi będzie wpłacona do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zębowicach  dnia 25-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 3

Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji 
rodzinnej wg niżej podanej tabeli:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dochód na osobę w stosunku         Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi dla:
 do dochodu określonego w art. -----------------------------------------------------------------    
 8 ust.1 ustawy wyrażonejw %        osób samotnych oraz samotnie       osób w rodzinie
                                                                 gospodarujących
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Do 100                                               0                                              0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
               101-150                                              15                                            25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
               151-170                                              30                                            50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
               171-200                                              45                                             75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Powyżej 200                                             100                                            100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4
Opłaty za usługi wnoszące do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach w 
rozliczeniach miesięcznych do 25 tego dnia miesiąca następnego po miesiącu świadczenia usługi.

§ 5 
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach,na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za 
korzystanie z usług,może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat. 
Ze względu na :

1)długotrwałą chorobę;

2)nadmierne wydatki z przyczyn losowych;

3)znaczne wydatki na leki;

4)korzystanie z conajmniej dwóch rodzajów usług.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7 



Traci moc uchwała Nr XXI/145/97 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 marca 1997r.     w sprawie 
ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 8

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

                                                                                                                
Uchwała Nr XXII/146/04
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie sprawienia pogrzebu zmarłym objętych pomocą społeczną

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, 
Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80,poz. 717, 
Nr 162,poz.1568, Nr 177,poz. 1725 oraz z 2004r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203/oraz art.17 
ust.1 pkt 15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64,poz.593 z 
późn.zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach sprawia pogrzeb osobom zmarłym 
zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, gdy brak jest osób zobowiązanych do 
zorganizowania i pokrycia kosztów pogrzebu.

§ 2
   1. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności niezbędne do pochowania 
       osoby zmarłej.
   2.Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzach na terenie Gminy 
Zębowice.

§ 3
Koszty pogrzebu wymienione w § 1 pokrywa Gmina Zębowice ze środków przeznaczonych na 
zadania własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała Nr XXII/147/04
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 2004r.

    w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe i zasiłki 
okresowe ze środków pomocy społecznej.



Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 
2001r Nr 142 poz.1591 , z 2002 r. Dz.U. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 
153,poz.1271 ,Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80,poz.717 ,Nr 162,poz.1568, Nr 177,poz.1725 
oraz z 2004r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203/ w związku z art.41 pkt 2, art.96 ust.4 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64,poz.593 z późn.zm./ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1 
Świadczenia udzielane ze środków pomocy społecznej w formie, pomocy rzeczowej, zasiłków 
okresowych i zasiłków celowych przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części 
lub całości ,jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza 
kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa  art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2 
Świadczenia, o których mowa w  § 1,mogą otrzymać osoby lub rodziny w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, których sytuacja rodzinna, materialna , zdrowotna stwierdzona w 
oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy uzasadnia przyznanie takiej pomocy.

§ 3 
1.Świadczeniobiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego świadczenia 
  jednorazowo lub w miesięcznych ratach.
2.Kierownik Ośrodka Pomocy określa w decyzji administracyjnej wysokość
   należności oraz termin spłaty pobranych świadczeń, o których mowa w § 1.

§ 4 
Można odstąpić w części lub w całości od żądania poniesionych wydatków na świadczenia, o 
których mowa w § 1,na zasadzie art.104 ust.4 ustawy o pomocy
społecznej.

§ 5
W przypadku, gdy brak jest przesłanek z art.104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej zwrotu 
wydatków należy dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

§ 6
Zwrot wydatków przez świadczeniobiorcę zwiększa budżet w dziale 852-opieka społeczna

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 8
Traci moc uchwała Nr XXI/145/97 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 marca 1997r.

§ 9 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała Nr XXII/148/04
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłaty targowej .



Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust..1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r.              o 
samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz.U. nr 23, poz.220, nr 62, 
poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz.717, nr 162, 
poz.1568, nr 177, poz.1725, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz,1203/, art.15  i 19 pkt 1 lit. a, 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.     z 2002 r. Nr 9, 
poz.84 , nr 200, poz.1683, z 2003 r. nr 96, poz.874, nr 110, poz.1039, nr 188,poz.1840, nr 200, 
poz.1953, nr 203, poz.1966, z 2004 r. nr 96, poz.874, nr 188, poz.1840, nr 92, poz.880, poz.884, nr 
96, poz.959, nr 123, poz.1291/Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Zębowice w kwocie 
15 zł  niezależnie od formy sprzedaży.
 

§ 2
Opłatę targową  w  miejscowościach  Gminy Zębowice  pobiera  Zakład Gospodarki
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała  nr X/81/99 Rady Gminy            w 
Zębowicach z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie wysokości opłaty oraz jej inkasa na terenie 
gminy Zębowice.  
                                                            

§ 5
Uchwała podlega opublikowaniu w  gazetce gminnej  i na tablicach ogłoszeń.

Uchwała nr XXII/149/04
Rady Gminy Zębowice

Z dnia 29 grudnia 2004 r.

W sprawi dopłat do taryfowych odbiorców usług zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  (Dz.U.  nr  72  poz.  747  z  późn.zm.)  Rada  gminy  Zębowice 
uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się dopłaty do taryfowych odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z terenu 
gminy Zębowice:
- do ceny 1 m3 wody – 0,96 zł
2. Źródłem dochodów, z których pokryta zostanie dopłata, o której mowa w ust. 1, będą wpływy z 
podatków i opłat lokalnych.

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



§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i z tym dniem traci moc Uchwała nr 
VI/35/03 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia dopłat dla wszystkich 
taryfowych grup odbiorców usług wodociągowych na terenie Gminy Zębowice 


