
Uchwała nr IV/28/03
Rady Gminy Zębowice

Z dnia 30 stycznia 2003 r.

w  sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od 
posiadania psów.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. nr 94 poz. 431 z 
1993 r. z późn.zm.)oraz art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 
200 poz.  1682 z  późn.zm.),  art.  6  ust.  12 i  art.14  ust.  3  ustawy z dnia  12  stycznia  1991 r.  o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późn.zm.) i art. 28 §4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 
18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 – 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

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

§2
Inkasentami podatków są:
1. Sołectwa Siedliska          – p. Piotr Wodarczyk
2. Sołectwa Prusków           – p. Herbert Koprek
3. Sołectwa Poczołków       – p. Walenty Prokopczyk
4. Sołectwa Knieja              – p. Konrad Jendrzej
5. Sołectwa Osiecko            – p. Agnieszka Zagurowicz
6. Sołectwa Kadłub Wolny – p. Teresa Zieleźnik
7. Sołectwa Radawie           – p. Norbert Larisz
8. Sołectwa Łąka                 – p. Zygmunt Bil

§3
Zainkasowaną gotówkę inkasent wpłaca w BS Zawadzkie Oddział Zębowice na rachunek Urzędu 
Gminy Zębowice nr 89091029-2437-3601-10 w ciągu 5 dni po zainkasowaniu należności.

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

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

§6
Traci moc uchwała nr XVIII/143/01 z dnia 22 marca 2001 r.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice.



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

Uchwała nr IV/29/03
Rady Gminy Zębowice
Z dnia 30 stycznia 2003

W sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, 
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 – 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (z 2001 r. Dz.U. nr 142,poz.1591;z 2002 r. Dz.U. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806) i art. 34 „a” ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o  finansach publicznych (Dz.U.  z  2003 r.  nr  15 poz.  148)  Rada Gminy Zębowice  uchwala co 
następuje: 

§1
Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Zębowice z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności określa załącznik do 
niniejszej uchwały.

§2
1. Upoważnia się z zastrzeżeniem ust.2, do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów 
płatności należności pieniężnych Wójta Gminy Zębowice.  
2. Należności nie przekraczające 2.000 zł mogą umarzać, rozkładać na raty lub odraczać terminy 
płatności kierownicy jednostek organizacyjnych.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia jej w dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała nr VII/54/99 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 
czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie 
wierzytelności nie podlegających przepisom ustawy – Ordynacja podatkowa.

Załącznik do uchwały nr IV/29/2003
Rady Gminy Zębowice 

Z dnia 30 stycznia 2003 r.

ZASADY  I  TRYB
umarzania  wierzytelności  gminnych  jednostek  organizacyjnych  z  tytułu  należności  pieniężnych 
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa



1. Należność może zostać, po wyczerpaniu wszystkich przysługujących środków prawnych 
umorzona w całości lub w części, jeżeli:

a) należności  nie  ściągnięto  w  toku  zakończonego  postępowania  likwidacyjnego  lub 
upadłościowego,

b) nie można ustalić dłużnika,
c) dłużnik zmarł,
d) ściągnięcie należności zagraża interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, albo 

też  uzależnione  jest  ważnymi  względami  społecznymi  i  gospodarczymi,  a  także  w 
przypadkach losowych, przez które rozumie się między innymi śmierć współmałżonka, jego 
dzieci  zamieszkujących  wspólnie  z  dłużnikiem  oraz  ich  długotrwałą  chorobą  trwająca 
powyżej 90 dni.

e) zachodzi  uzasadnione  przypuszczenie,  że  w postępowaniu  egzekucyjnym nie  uzyska  się 
kwoty  wyższej  od  kosztów  dochodzenia  i  egzekucji  tej  należności  lub  postępowanie 
egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Przez „należność” rozumie się należność pieniężną (należność główną )

Uchwała nr V/30/2003
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lutego 2003

w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. h i art. 40 – 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (z 2001 r. Dz.U. nr 142,poz.1591;z 2002 r. Dz.U. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806) i art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9 poz. 43, nr 106 poz. 679, nr 121 poz. 770 i z 1998 r. nr 
106 poz. 668) i  art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148) Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§1
Tworzy się zakład budżetowy Gminy Zębowice pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Wodociągów w Zębowicach”, którego statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2003 r. 

Załącznik do uchwały
nr V/30/2003

Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lutego 2003

STATUT ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
POD NAZWĄ

ZAKŁAD



GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIAGOW
W ZĘBOWICACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1.
Zakład Gospodarki Komunalnej I Wodociągów w Zębowicach zwany dalej “Zakładem” działa na 
podstawie:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 

późn.zm.),
2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 1 5,poz. 148)
3/ ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z 

późn.zm.),
4/ niniejszego statutu.

§ 2.
1. Zakład jest zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej i podlega Wójtowi 

Gminy w Zębowicach.
2. Zakład prowadzi działalność na terenie gminy Zębowice.
3. Siedzibą zakładu jest Urząd Gminy Zębowice ul. Murka 2.

Rozdział II.
Przedmiot i zakres działania Zakładu.

§3.
1. Do zadań podstawowych Zakładu należy:
a/ prowadzenie gospodarki lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi poprzez ich wynajmowanie w 

trybie umownym,

b/   ustalanie czynszów i innych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, 

c/   prowadzenie bieżącej ewidencji:

- wpływów z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

- wydatków związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy i należących do gminy 
lokali użytkowych,

d/    prowadzenie konserwacji i remontów obiektów komunalnych,

e/    prowadzenie zaopatrzenia budynków komunalnych w opał,

f/    przygotowywanie dokumentów na zlecane usługi i roboty finansowane przez gminę,

g/   zakupy materiałów na potrzeby zakładu i gminy,

h/   eksploatacja urządzeń sieci wodociągowej, obsługa kanalizacji przydomowych,

i/   konserwacja i remonty urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

j/    gospodarka wodomierzami,

k/   dostawa wody pitnej gospodarstwom domowym, przemysłowym i innym odbiorcom oraz 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

l/    prowadzenie wszelkich spraw wynikających z przepisów prawa dot. utrzymania i eksploatacji 
urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Zębowice,



2. Zakład może prowadzić działalność pomocniczą, wg istniejących potrzeb.

§4.
Zadania wymienione w § 3 Zakład wykonuje własnymi siłami i środkami lub przy udziale innych 
wykonawców.

§5.
Zakład posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział III
Organizacja zakładu.

§ 6.
Zakładem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 7.
Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Zębowicach.

§8.
Dyrektor Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującym prawem i 
ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 9.
Dyrektor Zakładu wykonuje zadania przy pomocy podległych mu bezpośrednio komórek 
organizacyjnych i stanowisk pracy.

§ 10.
Szczegółową, organizację wewnętrzną, Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany 
przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Zakładu.

§ 11.
Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o finansach 
publicznych.

§ 12.
Podstawą, gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i 
wydatki oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

§ 13.
Plan finansowy Zakładu zatwierdza Dyrektor Zakładu z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, 
dotacji z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została 
dyrektywnie, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 14.
1.  Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla zakładów budżetowych 



oraz sporządza na niej podstawowe sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami rachunkowości.
2.  Zakład rozlicza się z budżetem gminy.

§ 15.
Działalność Zakładu finansowana jest z przychodów własnych oraz dotacji przyznanych przez Radę 
Gminy w Zębowicach.

§ 16
1. Przychodem Zakładu są jego przychody z działalności podstawowej i pomocniczej , dotacje 
budżetowe oraz inne przychody.
2. Wydatkami Zakładu są koszty jego działalności i inne wydatki, w szczególności wpłaty do 
budżetu, przelewy środków inwestycji, remontów i inne uzasadnione wydatki.

§ 17.
Dla uzyskania przychodów z innych źródeł niż wymienione w § 3 , Dyrektor Zakładu na podstawie 
pełnomocnictwa Wójta Gminy, może zawierać z innymi jednostkami organizacyjnymi umowy oraz 
wchodzić w inne powiązania gospodarcze, na które zezwalają, obowiązujące przepisy.

§ 18.
1. Dyrektor Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
2. Dyrektor Zakładu sprawuje nadzór ogólny nad skutecznością działania i prawidłowością 

wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej.

Rozdział V
Mienie Zakładu.

§19.
1. Majątek Zakładu jest własnością komunalną, gminy Zębowice.
2. Zakład wyposażony jest w środki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności określonej 

w § 3 Statutu, będące własnością, komunalną gminy Zębowice.
3. Do mienia komunalnego stosuje się przepisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) I ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz.U . z 2003 r. Nr 15,poz.48).

4. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i 
skuteczną ochronę.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki pracowników.

§ 20.
Prawa i obowiązki pracowników określają:
1/ przepisy kodeksu pracy,
2/   wewnętrzne regulaminy zakładowe wprowadzone przez Dyrektora Zakładu.

Rozdział VII
Nadzór nad Zakładem.

§21.
1. Nadzór i kontrolę nad działalnością statutową, Zakładu sprawuje Wójt Gminy w Zębowicach.



2. Kontroli i oceny pracy Dyrektora Zakładu dokonuje Wójt Gminy w Zębowicach.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 22.
1. Statut nadaje uchwałą Rada Gminy w Zębowicach.
2. Zmiany i uzupełnienia w Statucie dokonywane są uchwałami Rady Gminy w Zębowicach.
3. Niniejszy statut został uchwalony w dniu 24 lutego 2003 roku Uchwałą, Nr V/30/2003 Rady 

Gminy w Zębowicach i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2003 roku

Uchwała nr V/32/2003
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 luty 2003 roku

w sprawie 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. 159, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

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

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXI/165/01 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 31 sierpnia 2001 roku roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zębowice. 

                                                

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr V/32/2003
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  24 luty 2003

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1



1. Gmina Zębowice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla 
organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie 
gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne 
poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 2
Gmina  obejmuje  sołectwa:  Zębowice,  Kadłub  Wolny,  Radawie,  Knieja,  Łąka,  Poczołków, 
Siedliska, Osiecko i Prusków o łącznej powierzchni 9581 ha.  

§ 3
Siedziba  organów  Gminy  znajduje  się  we  wsi  Zębowice,  położonej  w  powiecie  oleskim  w 
województwie opolskim.                                                 

§  4
1. W celu wykonywania zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik  do Statutu.

§  5
1. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

§ 6
1. Wyłączne kompetencje Rady określa art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

                     
Rozdział II

Organizacja i tryb pracy rady

     1.  Sesje Rady Gminy

§ 7
1. O terminie i miejscu sesji zawiadamia  radnych przewodniczący Rady Gminy co najmniej na 7 

dni przed ustalonym terminem obrad.
2. Szczegółową listę zaproszonych gości na sesję ustala każdorazowo przewodniczący Rady.
3. Przewodniczący Rady informuje mieszkańców gminy o sesjach  Rady poprzez wywieszenie 

ogłoszeń na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu nie później niż na 7 dni przed sesją.

§ 8
Wyboru przewodniczącego i 2 –ch wiceprzewodniczących Rady dokonuje Rada w nowej kadencji 
na pierwszej sesji.
 

§  9
1. Sesje Rady są jawne.
2. W  miejscu  obrad  Rady  należy  zapewnić  miejsca  dla  radnych,  osób  zaproszonych  i 

publiczności.            

§ 10
1.  Sesję Rady otwiera i obrady prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, zwany 

dalej  „przewodniczącym”.
2. Otwarcie  sesji  następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego słów: „otwieram sesję 

Rady Gminy Zębowice”.
3. Po otwarciu sesji przewodniczący sprawdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, 

a  w  przypadku  braku  quorum  (ustawowo  wymaganej  do  podjęcia  uchwał  liczby  radnych 



obecnych na sesji) podejmuje decyzję o przerwaniu sesji.
4. Po  stwierdzeniu  prawomocności  obrad  przewodniczący  przedstawia  do  uchwalenia  projekt 

porządku obrad. 
5. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić każdy z radnych oraz 

Wójt Gminy. 

§ 11
1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku.
2. Przewodniczący  udziela  głosu  radnym  według  kolejności  zgłoszeń,  a  w  uzasadnionych 

przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
3. W trakcie sesji przewodniczący udziela głosu w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze 

formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:
1) stwierdzenie quorum,
2) zakończenia dyskusji,
3)  zamknięcia listy mówców,
4) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

§ 12
1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w sprawach rozpatrywanych na sesji.
2. Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, 

które są odnotowywane w protokole sesji.

§ 13
1. Z inicjatywą  podjęcia uchwały przez Radę mogą występować poszczególni radni,  komisje 

Rady, kluby radnych,  Wójt Gminy.
2. Wykonanie  inicjatywy  uchwałodawczej  koordynują  przewodniczący  Rady  i  Wójt  Gminy 

podejmując w tym celu działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu.

§ 14
1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, 

które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”.
3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący, każdorazowo sprawdzając, czy głosowanie 

odbywa się w obecności wymaganej liczby radnych.
4. W przypadku zgłaszania zmian (poprawek)  do uchwały, przewodniczący poddaje najpierw pod 

głosowanie zmiany, a następnie cała uchwałę. 

§ 15
1. W przypadku  ustawowego  wymogu  tajnego  głosowania  Rada  ustala  każdorazowo  sposób 

głosowania z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.
2. Głosowanie  tajne  przeprowadza  komisja  skrutacyjna  wybrana  na  sesji  spośród  radnych  w 

głosowaniu jawnym.
3. Komisja  skrutacyjna  przed  przystąpieniem  do  głosowania  objaśnia  sposób  głosowania  i 

sprawdza, czy głosowanie odbywa się w obecności wymaganej liczby radnych.
4. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 

Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Za głosy ważne uznaje się te, 
które oddano w sposób ustalony dla danego głosowania.

5. Po  przeliczeniu  głosów  przewodniczący  komisji  skrutacyjnej  odczytuje  protokół  podając 
wyniki głosowania.

§ 16
1. Uchwała  Rady  stanowiąca  odrębny  dokument,  o  którym  mowa  w  §  20  ust.  2,  powinna 



zawierać:
1) kolejny numer składający się: z numeru sesji, numeru uchwały wg kolejności podjęcia i roku 
     podjęcia,
2)  datę podjęcia i tytuł,
3) podstawę prawną,
4)  określenie zadań,
5)  w przypadku uchwały dotyczącej zobowiązań finansowych – wskazanie źródeł dochodów, z 
    których  zobowiązania zostaną pokryte,
6)  określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących 
    nadzór nad jej realizacją,
7) termin wejścia w życie uchwały, sposób jej ogłoszenia, ewentualnie czas jej obowiązywania.

2. Uchwały  podpisuje  przewodniczący  lub  wiceprzewodniczący  Rady,  który  przewodniczył 
obradom.

3. Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom organizacyjnym do realizacji.

§ 17
1. Na  początku  każdej  sesji  przewiduje  się  zgłaszanie  ustnych  bądź  pisemnych  wniosków, 

interpelacji oraz zapytań przez radnych.
2. Radni  składają  wnioski,  interpelacje  oraz  zapytania  w  istotnych  sprawach  związanych  z 

działalnością Rady i Wójta Gminy.
3. W miarę możliwości, a zwłaszcza w zależności od charakteru sprawy będącej przedmiotem 

wniosku, interpelacji oraz zapytania – przewodniczący Komisji, Wójt Gminy lub wyznaczona 
przez niego osoba udziela odpowiedzi pod koniec sesji.

4. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego wniosek, 
interpelację oraz zapytania do porządku obrad sesji.

5. Radny  może  złożyć  wniosek,  interpelację  oraz  zapytanie  na  piśmie  wraz  z  wnioskiem  o 
przedstawienie jego stanowiska na sesji przez  innego radnego w razie jego nieobecności.

                                                 
§ 18

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji i przestrzeganiem porządku obrad.
2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu 

obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może zwrócić mu 
uwagę, a następnie odebrać mu głos.

3. Jeżeli  zachowanie  radnego  w  drastyczny  sposób  zakłóca  porządek  obrad,  bądź  uchybia 
powadze  sesji,  przewodniczący  zwraca  mu  uwagę.  Po  bezskutecznym  zwróceniu  uwagi 
przewodniczący może odebrać radnemu głos.

§ 19
1. W ramach realizacji  porządku obrad  przewodniczący może udzielić  głosu  zaproszonym na 

sesję osobom spoza grona radnych.

§ 20
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na  wniosek  przewodniczącego  albo  radnych  obecnych  na  sesji,  Rada  może  postanowić  o 

przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym ustalonym przez przewodniczącego terminie 
w ramach tej samej sesji, a w szczególności z powodu:
1) niemożności rozpatrzenia na jednym posiedzeniu spraw przewidzianych w porządku obrad,
2) nie przewidzianych przeszkód uniemożliwiających Radzie Gminy obradowanie, bądź 
      rozstrzyganie spraw.

3. Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia  braku 
quorum w trakcie obrad, wyznaczając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia w ramach 



sesji lub przewidywany termin jego zwołania.
4. Fakt przerwania sesji oraz jego przyczyny odnotowuje się w protokole sesji.

§ 21
1. Po  wyczerpaniu  porządku  obrad,  przewodniczący  kończy  sesję  wypowiadając  słowa: 

„zamykam sesję Rady Gminy Zębowice”.
2. Przepis ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
                                        

§ 22
 Wójt Gminy zapewnia warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Gminy na 
sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych uczestników sesji, a 
także porządku po jej zakończeniu.

§ 23
Z każdej sesji sporządza się protokół na piśmie oraz nagranie na taśmach magnetofonowych, które 
stanowią urzędowy zapis przebiegu sesji.
Protokoły numeruje się numerami rzymskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym sesja 
się odbyła. Poszczególne elementy numeru oddziela się kreską poprzeczną. Obowiązuje numeracja 
ciągła od początku każdej kadencji.

Protokół powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) liczbę radnych obecnych na posiedzeniu,
3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
4) stwierdzenie  przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5) uchwalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych 

wniosków,
7) przebieg głosowania  nad rozstrzygnięciami Rady oraz numery i tytuły uchwał wraz ze 

stwierdzeniem  obecności  ustawowo  wymaganej  liczby  radnych  podczas  głosowania, 
podaniem trybu głosowania i liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” i  „wstrzymujących 
się”,

8) czas trwania posiedzenia,
9) podpisy przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

Do protokołu  dołącza  się  listę  obecności  radnych oraz  podjęte  przez  Radę uchwały oraz  inne 
dokumenty stanowiące przedmiot obrad sesji, które stanowią integralną część protokołu.

Protokół wykłada się do wglądu radnych w siedzibie Rady przed terminem sesji oraz na sesji.
Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu sesji.
Protokół  jest  przyjmowany  przez  Radę  na  następnej  sesji  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

       2. Radni
§ 24

1. Prawa i obowiązki radnych oraz ograniczenia związane  z wykonywaniem mandatu radnego 
określają art. 23, 24 oraz 24a-l i art. 25 ustawy o samorządzie gminnym.

2. Radnym przysługują diety na zasadach określonych w odrębnej uchwale.       

   3.  Komisje Rady Gminy

§ 25
1. Rada powołuje następujące komisje stałe, ustalając ich skład osobowy:

1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego,



3) Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej,
4) Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

Handlu i Usług,

§ 26
Z zastrzeżeniem § 32 do zadań komisji stałych należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta Gminy oraz spraw 

przedkładanych przez członków komisji,
2)  występowanie z  inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady,
3)  sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
4) przyjmowanie  i  rozpatrywanie  wniosków  mieszkańców  Gminy  dotyczących  zakresu 

kompetencji komisji w sprawach działalności Rady, Wójta Gminy oraz Urzędu Gminy i innych 
instytucji działających na terenie gminy.

                                             
§ 27

1. Komisje odbywają posiedzenia oraz podejmują rozstrzygnięcia uchwalając opinie i wnioski.
2. W posiedzeniach komisji mogą brać udział bez prawa głosu:

Przewodniczący Rady, wójt gminy, zastępca wójta, sekretarz gminy i skarbnik gminy.

§ 28
Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie i ustala porządek obrad w uzgodnieniu z 
Przewodniczącym Rady Gminy.  Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu komisji.
Posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca.
Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
Komisje składają okresowo na sesjach Rady Gminy sprawozdania ze swojej działalności.
Komisje współpracują z Wójtem  Gminy w realizacji zadań należących do ich właściwości 

§ 29
1. Komisje dla  realizacji  zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku 

komisji powinny odbywać wspólnie posiedzenia oraz uchwalać wspólnie wnioski i opinie.
2. Komisje mogą inicjować i podejmować  współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad 

Gmin, a także organizacjami społecznymi i zawodowymi.

      4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób. Przedmiotem działalności kontrolnej Komisji jest 

całokształt  działalności  Wójta  oraz  gminnych  jednostek  organizacyjnych  i  pomocniczych  w 
zakresie:
a) wykonania budżetu Gminy,
b) gospodarowanie mieniem komunalnym,
c) przestrzegania i realizacji postanowień statutu Gminy i uchwał Rady Gminy,
d) wykonywania zadań Gminy określonych przepisami prawa.

§ 31
1. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli doraźnej.
2. Rada  zlecając  Komisji  przeprowadzenie  kontroli  doraźnej  określa  szczegółowo zakres  i 

przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 32
Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:



1)  legalności,
2)  gospodarności,

3 3)  rzetelności,
      4) celowości.

§ 33
Ustalenia Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej trzech członków.

       5. Kluby radnych
§ 34

Radni Gminy mogą tworzyć kluby radnych.
Klub radnych musi liczyć co najmniej  3  radnych.
Powstanie klubu radnych podlega  zgłoszeniu przewodniczącemu Rady Gminy, który dokonuje 

wpisu klubu do rejestru klubów radnych.  W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu i jego skład. 
Każda zmiana w składzie klubu wymaga zgłoszenia i wpisania do rejestru klubów radnych.

Kluby radnych działają na podstawie własnych regulaminów, które nie mogą być sprzeczne ze 
Statutem Gminy.

Stanowisko klubu radnych może być prezentowane na sesji Rady Gminy.
Działalność klubów radnych nie może obciążać budżetu gminy.

Rozdział III
Gospodarka finansowa Gminy

§ 35
Zasady  prowadzenia  gospodarki  finansowej  Gminy  określają  przepisy  art.  51  –  63  ustawy  o 
samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2003 r. Nr 15, poz. 148) i ustawy z dnia 26  listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 1999 -  2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami).
 

Rozdział IV
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 36
1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze – sołectwa.
2. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw oraz zmiany ich granic następuje w formie 

uchwały Rady Gminy. Rozstrzygnięcia te mogą być dokonywane z inicjatywy:
1) Rady Gminy,
2) mieszkańców sołectwa, wyrażonej w uchwale zebrania wiejskiego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Rada Gminy podejmuje uchwałę wstępną i 
powiadamia o swojej inicjatywie mieszkańców sołectwa. Następnie przeprowadza się w tej 
sprawie konsultacje z mieszkańcami w formie zebrania wiejskiego. Informacja o przebiegu 
zebrania i wyniku głosowania jest przekazana do Rady Gminy, która podejmuje ostateczne 
rozstrzygnięcie.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady.

§ 37
1. Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim 

uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
2. Granice, szczegółową organizację, zakres działania sołectw oraz ich organów określa Rada 

Gminy odrębnymi statutami, nadanymi tym jednostkom.



§ 38
1. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu część mienia komunalnego 

znajdującego się na terenie jego działania, na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Sołectwo samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem, oraz rozporządza dochodami z tego 

tytułu w formie zwykłego zarządu poprzez:
1/ załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2/ utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia,
3/ zachowanie mienia oraz osiąganie z niego korzyści (pobieranie pożytków)

3. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Dochody sołectwa tworzą: 
udział w budżecie gminny, przychody własne sołectwa pochodzące z najmu lokali, 
organizowanych imprez, dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

§ 39
Sołtys nie będący radnym może brać udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji rady z prawem 
występowania  z  głosem  doradczym,  zgłaszania  wniosków  i  zapytań,  bez  prawa  udziału  w 
głosowaniu.

Rozdział V

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań 
publicznych Rady Gminy, Komisji Rady oraz Wójta Gminy.

§ 40
Protokoły  z  posiedzeń  Rady  i  Komisji  oraz  innych  kolegialnych  gremiów  gminy  podlegają 
udostępnieniu  po  ich  formalnym  przyjęciu-  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz 
statutem.

§ 41
Dokumenty udostępniane są do wglądu na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

§ 42
Przez wgląd rozumie się przeglądanie dokumentów, sporządzanie notatek, odpisów i wyciągów.

§ 43
Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w pomieszczeniu pracownika Urzędu 
zajmującego  się  obsługą  Rady,  w  dniach  pracy  Urzędu  Gminy,  w  godzinach  przyjmowania 
interesantów.

§ 44
Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w biurze Sekretarza Gminy, w 
dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§ 45
Realizacja  uprawnień  określonych w § 42 może odbywać się  wyłącznie  w Urzędzie  Gminy w 
obecności  pracownika Urzędu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 46



 W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych.

                                                                                    Załącznik  do
                                                                                 Statutu Gminy Zębowice

Wykaz  gminnych jednostek organizacyjnych.

Publiczne Gimnazjum w Zębowicach.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.
3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Kadłubie Wolnym.
4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Radawiu.
5. Przedszkole Publiczne w Zębowicach.
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach.
Zakład  kospodarki komunalnej i wodociągów w Zębowicach

Uchwała nr V/33/03
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2003 stanowiący uchwałę nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. 

      Na podstawie art.4 1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz.230, z 1984 r. Nr 34 poz.184, z 1987 r. Nr 33 
poz.180, z 1989 r. Nr 35 poz.192, z 1990 r. Nr 34 poz.198, Nr 73 poz.431, z 1991 r. Nr 73 poz.321, 
Nr 94 poz.419, z 1993 r. Nr 40 poz.184, z 1996 r. Nr 127 poz.593, z 1997 r. Nr 88 poz.554, zm. 
Dz.U. Nr 160 poz.1083, z 1997 r. Nr 113 poz.732, Nr 121 poz.770, z 1998 r. Nr 106 poz.668 z 2000 
r. Nr 12 poz.136, Nr 120 poz.268, z 2001 r. Nr 60 poz.610) oraz art.18 ust.2  pkt 15 i art.61 ustawy 
z dnia 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, Dz.U. Nr  62 poz.558, Dz.U. 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)) Rada Gminy  Zębowice 
uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale  Nr  III/23/2002  Rady Gminy  Zębowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmian 
gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  terenie  gminy 
Zębowice na rok 2003  załącznikowi do niniejszej uchwały stanowiącemu harmonogram wydatków 



na  realizację  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  nadaje  się  nowe 
brzmienie. 
Stanowi on załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Załącznik do uchwały
Nr V/33/2003

Rady Gminy Zębowice
Z dnia 24 lutego 2003

Harmonogram wydatków
na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Zębowice

Planowane dochody:                                                                                                            45.000 zł

Planowane wydatki:

1. Realizacja programów i teatrów profilaktycznych w szkołach /NOE/                      15.000 zł 
2. Szkolenie członków komisji                                                                                           500 zł
3. Prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczo - edukacyjnych    3.400 zł
4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego                                                                          2.400 zł
5. Prowadzenie i wyposażenie siłowni                                                                             1.920 zł
6. Zajęcia profilaktyczne w szkołach                                                                               3.000 zł
7. Wynagrodzenie biegłego                                                                                              2.000 zł
8. Wynagrodzenie członków komisji                                                                               7.000 zł
9. Współpraca z Policją                                                                                                    2.000 zł
10. Podróże służbowe                                                                                                          600 zł
11. Koszty dojazdów do Poradni Odwykowych                                                              1.000 zł
12. Dofinansowanie Poradni Odwykowych (Ozimek, Olesno)                                       3.000 zł
13. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (obozy, kolonie)                                                     9.000 zł
14. Materiały biurowe                                                                                                         480 zł
15. Dofinansowanie akcji dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych, 
      dotkniętych alkoholizmem – Towarzystwo Walki  z Kalectwem Warszawa               500 zł
16. Rezerwa na realizację gminnego programu profilaktyki                                           6.700 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAZEM:                                                                                                                         45.000 zł 

Uchwała nr V/34/03
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lipca 2003 r.



w sprawie powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz podatku 
od posiadania psów.

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. nr 94 poz. 431 z 
1993 r. z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz.U. nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) art.28 §4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.)  oraz na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 – 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 
142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

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

§2
Inkasentem podatków jest sołtys 
1. Sołectwa Zębowice – p. Gabriela Respondek

§3
zainkasowana gotówkę inkasent wpłaca w BS zawadzkie Oddział Zębowice na rachunek Urzędu 
Gminy Zębowice nr 89091029 – 2437 – 3601 – 10 w ciągu 5 dni po zainkasowaniu należności.

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

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

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7
Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice.

§8
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłosze4nia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwał nr VI/35/03
Rady Gminy Zębowice
z dnia 31 marca 2003

w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowych na 
terenie gminy Zębowice



Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747, z 2002 r. Dz.U. nr 113 poz. 984) 
Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Ustala się dopłatę  dla  wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowych na terenie 
gminy Zębowice do 1 m3 wody w wysokości 1,04 zł wynikająca z kalkulacji stanowiącej załącznik 
do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

Załącznik  do uchwały
nr VI/35/03

Rady Gminy Zębowice
z dnia 31 marca 2003

KALKULACJA

1. Przychody – 110.000 zł
- Przewidywane wpływy ze sprzedaży w 2003 r.: 66.666 m3 wody x 1,65 zł/m3  = 110.000 zł 

2. Przewidywane wydatki w 2003 roku – 179.000 zł:
- wydatki rzeczowe:
- energia, przeglądy, naprawy, konserwacje, zakup materiałów – 61.400 zł,
- wydatki osobowe – 98.500 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 19.100 zł.

3. Różnica stanowiąca podstawę dopłaty (2-1) –69.000 zł : 66.666 m3 = 1,04 zł

Uchwała nr 36/V/03
Rady Gminy Zębowice
Z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. nr 15 poz. 148 z 2003 r.) Rada Gminy 
Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr V/31/03 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 lutego 



2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 r.:

I.  Paragrafowi 1 nadaje się następujące brzmienie: „W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się 
zmniejszenia dochodów o kwotę 162.000 zł:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 120.000 zł

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 10.000 zł

§083 – Wpływy z usług – 10.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 110.000 zł

§083 – Wpływy z usług – 110.000 zł

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 42.000 zł

§075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
– 42.000 zł”

II.  Paragrafowi 2 nadaje się następujące brzmienie: „W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się 
następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejszenia o kwotę 231.000 zł

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 180.700 zł

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 10.000 zł

- wynagrodzenia – 3.400 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 16.300 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 61.400 zł

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 42.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 42.000 zł

3. Dział 750 – administracja Publiczna – 16.300 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 16.300 zł

- wynagrodzenia – 13.500 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 2.800 zł

- zwiększenia w wysokości 69.000 zł:

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 69.000 zł

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 69.000 zł

§261 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 69.000 zł

III. Paragrafowi 3 nadaje się brzmienie: „Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu 
budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1:

- przychody  - 231.000 zł

- wydatki – 231.000 zł”

IV. Paragrafowi 4 nadaje się następujące brzmienie: „Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet 
gminy na 2003 r. wynosi:



- dochody – 5.524.179 zł

- wydatki – 5.232.079 zł

- rozchody – 292.100 zł”

§2
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14.420 zł:

1. Dział 853 – Opieka społeczna – 14.420 zł

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 420 zł

§203 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 420 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 14.000 zł

§203 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 14.000 zł

§3
W budżecie gminy na 2003 rok dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.420 zł:

1. Dział 853 – Opieka społeczna – 14.420 zł

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 420 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 420 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 14.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 14.000 zł

§4
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2003 r. wynosi:

- dochody – 5.538.599 zł

- wydatki – 5.24.499 zł

- rozchody – 292.100 zł

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała nr VI/37/03
Rady Gminy Zębowice



z dnia 31 marca 2003

w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 213, poz. 1806) Rada Gminy Uchwala, co następuje;

§1
Upoważnia się Wójta Gminy Zębowice do zgłoszenia sołectwa:

1. Zębowice,
2. Kadłub Wolny,
3. Radawie,

Do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  VI / 38 / 2003
 Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia  Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Zębowice .

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (  Dz. U. Nr 72 , poz. 747 i Dz. U. z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 ) , Rada Gminy w Zębowicach uchwala , co następuje :

§ 1
Uchwala  się  Regulamin dostarczania wody, stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Załącznik do  uchwały
Nr VI / 38 /2003
Rady Gminy Zębowice
z dnia 31 marca 2003 r.

R  E  G  U  L  A  M  I  N
dostarczania   wody



Rozdział   1
Postanowienia  ogólne

§  1
1. Regulamin  niniejszy   dotyczy  zbiorowego   zaopatrzenia  w  wodę  przez :
Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i Wodociągów w Zębowicach działającym na  terenie
Gminy  Zębowice   zwanym   dalej   ZAKŁADEM.

 
2. Poprzez  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  rozumie   się  działalność  polegająca   na 
    ujmowaniu, uzdatnianiu i  dostarczaniu   wody.
        
3.  Ilekroć  w regulaminie  niniejszym  używa  się  określenia  „ustawa”  należy  przez  to  rozumieć 
ustawę  z  dnia  7  czerwca  2001 r o zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę /Dz.U.Nr.72 poz.747/.

§  2
Odbiorca  usług  w  znaczeniu   niniejszego  regulaminu  jest  każdy,  kto   korzysta  z  usług wod-

nych  w  zakresie   zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  na  podstawie  zawartej   umowy 
zwanej   dalej   ODBIORCĄ.

§   3
Dostarczenie   wody   na   podstawie  umowy  o   zaopatrzenie   w   wodę   zawartej   między 
ZAKŁADEM  a  ODBIORCĄ, która  ma charakter  umowy  cywilno-prawnej.

Rozdział    II

Zawieranie   umów

§ 4
1. Zawarcie  umowy  następuje  na  pisemny  wniosek osoby , której  nieruchomość została
podłączona  do  sieci.
2. Umowa  może  być  zawarta z osobą , która  posiada  tytuł  prawny do  korzystania z obiektu 

budowlanego , do  którego  ma być dostarczana woda  , a w uzasadnionych  przypadkach z 
osobą , która  korzysta  z  nieruchomości  o  nieuregulowanym  stanie  prawnym .

               3.   Jeżeli   nieruchomość  zabudowana  jest budynkami  wielolokalowymi, umowa  zawierana
     jest  z  właścicielem   budynku  lub  zarządcą    nieruchomości  wspólnej.
4.  Na  wniosek  właściciela  lub zarządcy budynku  wielolokalowego , o którym  mowa w ust. 3 
ZAKŁAD  zawiera  umowy  z  korzystającymi z  lokali  osobami , jeżeli są spełnione  następujące 
warunki  : 

        a/   wszystkie   lokale   wyposażone   są  w  zainstalowane   wodomierze  zgodnie   z 
obowiązującymi  warunkami  technicznymi w sposób  uzgodniony z  ZAKŁADEM,

        b/  możliwy  jest  odczyt  wodomierza,
        c/  wnioskodawca  ustala sposób  rozliczeń wskazań  między  wodomierzem głównym ,

a  wodomierzami  zainstalowanymi  w poszczególnych  lokalach  oraz  zasad  ich 
utrzymania   co  winien  udokumentować  stosownymi zgodami  lokatorów,

          d/  uzgodniony  został  przez  strony  sposób  przerwania  dostarczania  wody   do 
lokalu  bez  zakłócenia   odstaw  w pozostałych  lokalach.

5.  Za   zgodą   ZAKŁADU  mogą   być   zawarte   umowy  na  dostawę   wody  z  osobami 
korzystającymi  z  lokali , gdy  nie są  spełnione  wymagania   określone  w   §   5  ust. 4.

§ 5
1. Umowa  może  być  zawarta  na  czas  nieokreślony  lub  określony.
2. Umowa  zawarta   na   czas   nieokreślony   winna   dopuszczać   jej   rozwiązanie   za 



wypowiedzeniem lub  za  porozumieniem  stron. 
3. Umowa  winna  określać  nadto  możliwość  jej  rozwiązania  w przypadkach  określonych 

przepisami  kodeksu  cywilnego  oraz  art. 8  ustawy.
4. Wygaśnięcie   umowy  skutkuje  zastosowaniem   przez  ZAKŁAD   środków  technicznych 

uniemożliwiających  dalsze  korzystanie z usług.
                    

Rozdział  III

Obowiązki   Zakładu

§ 6
1. ZAKŁAD ma obowiązek  zapewnić  zdolność  posiadania   urządzeń  wodociągowych do 

realizacji  dostaw wody w  wymaganej   ilości   i  pod  odpowiednim  ciśnieniem  oraz  dostawy 
wody  w sposób  ciągły  i niezawodny, a  także  zapewnić    należytą jakość  dostarczanej 
wody.

2.    Minimalną  ilość   dostarczanej  wody   strony  winny  określić  w  umowie.
3.    Wymagane  ciśnienie  wody  określają   przepisy  w  sprawie  warunków   technicznych , jakim 

powinny  odpowiadać  budynki.
4.  Woda  do picia  i na  potrzeby  gospodarcze  winna  odpowiadać  jakościowo  wymaganiom 

określonym  przez   ministra  zdrowia

§  7
ZAKŁAD   obowiązany   jest   do   zapewnienia   prawidłowej   eksploatacji   posiadanej  sieci 
wodociągowej  oraz  studni  awaryjnej  i  hydrantów  ulicznych.

§ 8
W razie  przerwy  w  dostawie  wody  przekraczającej  12  godzin   ZAKŁAD powinien  zapewnić 
zastępczy  punkt  poboru  wody  i  poinformować  Odbiorcę  o  jego  lokalizacji.

§ 9
O  planowanych  przerwach    lub  ograniczeniach  w dostawie  wody  ZAKŁAD powinien poinfor-

mować  odbiorców  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty   co  najmniej  na  dwa  dni przed 
planowanym  terminem.

§ 10
 1.  ZAKŁAD  zobowiązany  jest  do  zainstalowania  i   utrzymania  u Odbiorcy  wodomierza
      głównego   wraz z  zaworem  głównym .
 2.  Zawór  główny  z  wodomierzem  jest  miejscem  wydania  rzeczy   w  rozumieniu  kodeksu 
cywilnego , jak  również  miejscem  rozdziału  sieci  i instalacji  wewnętrznej.

Rozdział  IV
Sposób   rozliczeń

§ 11
Rozliczenia  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę   są  prowadzone  przez  ZAKŁAD z odbiorcami 
usług   na  podstawie  określonych  w  taryfach  cen i stawek  opłat  oraz  ilości  dostarczanej  wody.

§ 12
1. Ilość  dostarczonej  wody  ustala się  na podstawie  odczytu  wodomierza  głównego.
2. W przypadku   zawarcia   umowy z użytkownikiem   lokalu  ilość  dostarczonej  wody ustala 

się    na   podstawie   zainstalowanego   tam   wodomierza   z   uwzględnieniem  różnicy 
wynikającej   pomiędzy   odczytem   na  wodomierzu   głównym   a    sumą  odczytów  z 



wodomierzy  w  lokalach.

§ 13
W przypadku braku wodomierza ilość zużytej  wody określa się na podstawie norm  zużycia.

§ 14
W przypadku awarii wodomierza strony w drodze umowy ustalają sposób rozliczenia np.:

• na  podstawie   przeciętnego  zużycia  wody z ostatnich  trzech  miesięcy,
• zużycie  w analogicznym  okresie  roku  poprzedniego,
• norm  zużycia  wody. 

§ 15
1.  Strony  określają  w  umowie   okres  obrachunkowy  oraz  skutki  niedotrzymania terminu
     zapłaty  jak  również  sposób  uiszczania  opłat
2. Wniesienie  przez Odbiorcę reklamacji  nie  wstrzymuje  obowiązku  uregulowania  należności.

§ 16
 Przy  rozliczeniu  z  odbiorcami, ZAKŁAD  obowiązany  jest  stosować  taryf  zatwierdzone  
 uchwałą   Rady  Gminy   bądź  wprowadzone  w trybie  art. 24 ust.8 ustawy.

§ 17
Taryfa  wymaga  ogłoszenia  w lokalnej  prasie, co  najmniej  na  7  dni  przed  wejściem jej w 
życie.

§ 18
1. Taryfy  obowiązują  przez  1  rok .
2. Zmiana  taryfy  nie  wymaga   zmiany   umowy  o  dostarczanie  wody.

§ 19
Za  wodę   
a/  pobraną  z publicznych   studni  i  zdrojów  ulicznych,
b/  zużytą   do  zasilania  publicznych  fontann  i  na  cele  przeciwpożarowe,
c/  zużyta  do  zraszania   publicznych  ulic  i  publicznych  terenów  zielonych
Zakład  obciąża    gminę  na  podstawie  cen  i  stawek   ustalonych  w  taryfie.

Rozdział    V
Warunki  przyłączenia  do sieci

1. Przyłączenie  nieruchomości  do sieci  wodociągowej  odbywa się  na wniosek  uprawnionej 
osoby  fizycznej  lub  prawnej.

2. Zakład  po  przedstawieniu  wniosku  wydaje   warunki  techniczne  na  przyłączenie 
nieruchomości.

3. Warunkiem  przystąpienia  do  wykonywania  robót  przyłączeniowych  jest  wcześniejsze 
uzgodnienie   dokumentacji  technicznej  z  Zakładem.

4. Przed  podpisaniem  umowy  na  dostawę  wody  Zakład   dokona  odbioru  wykonanego 
przyłącza  pod  kątem  spełnienia  warunków  technicznych.

§ 20
Zakład   uprawniony  jest  do  pobrania  opłaty  przyłączeniowej  w  wysokości określonej
w  taryfie.



       
§ 21

Realizację   budowy  przyłącza  oraz  studni  wodomierzowej   lub  pomieszczeń przewidzianych do 
lokalizacji  wodomierza  głównego  zapewnia   na  własny  koszt  osoba  ubiegająca  się o 
przyłączenie   nieruchomości   do  sieci.

§ 22
1. Jeżeli umowa o  dostarczeniu  wody   nie  stanowi  inaczej   odbiorca   odpowiada  za 

zapewnienie niezawodnego   działania   posiadanych instalacji  i  przyłączy  wodociągowych z 
urządzeniem pomiarowym  włącznie.

2. Wszelkie  wodomierze  poza  wodomierzem  głównym są  częścią  instalacji   wewnętrznej i  ich 
montaż, utrzymanie  i  legalizacja  obciąża  eksploatatora  instalacji.

Rozdział  VI
Obsługa  i  prawa  odbiorcy  usług

§ 23
Zakład  powinien  zapewnić  odbiorcom  należyty  poziom  usługi, a szczególnie wyodrębnić  sta-

nowisko   pracy  do  spraw  obsługi  klienta.

§ 24
Zakład  zobowiązany  jest  do  udzielenia  na życzenie  klienta  lub z własnej inicjatywy pełnej  in-

formacji  dotyczącej  realizacji  usługi  a przede  wszystkim  informacji  taryfowych.

§ 25
Zakład  powinien  reagować  możliwie  niezwłocznie  na  zgłoszone  reklamacje  nie dłużej jednak 
niż  w  ciągu  14 dni.

§ 26
W  przypadku  obniżenia jakości  dostarczonej  wody  Zakład  powinien  udzielić odbiorcy
 upustu  na  zasadach  określonych  w  umowie.

§ 27
O  przewidywanych  zakłóceniach  w  realizacji  usług  zaopatrzenia  w wodę  Zakład zobowiązany 
jest  uprzedzić  odbiorców  w sposób  zwyczajowo  przyjęty.

Rozdział  VII
Prawa  Zakładu

§ 28
Zakład  ma  prawo  odmówić  przyłączenia  do  sieci  jeśli  przyłączenie  zostało  wykonane bez 

uzyskania zgody Zakładu  bądź  zostało wykonane niezgodnie z  wydanymi  warunkami 
technicznymi.

§ 29
Zakład  ma  prawo  odmówić  zawarcia  umowy  na  dostawę  wody gdy  wnioskodawca  nie  spełni 
warunków  określonych  w  art. 6  ustawy.

§ 30
Zakład  może   odciąć  dopływ wody   w przypadkach  wymienionych  w  art. 8 ust.1  ustawy.



§ 31
Zakład  może  odmówić  ponownego  zawarcia  umowy  na  dostawę  wody  jeśli  wnioskodawca 
nie  usunął  przeszkód  będących  przyczyną  zaniechania  świadczenia  w/w  usług.

§ 32
Zakład poprzez swoich uprawnionych przedstawicieli ma prawo wstępu na teren nieruchomości lub 
do  pomieszczeń   każdego,  kto  korzysta  z  usług,  w celu  przeprowadzenia   kontroli  urządzenia 
pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych  w lokalach i dokonania ich 
wskazania badań i  pomiarów, przeprowadzenia przeglądu  i  napraw urządzeń  posiadanych  przez 
zakład  wodociągowy.   

Rozdział  VIII
Obowiązki  odbiorców  usług

           
§ 33

Zamierzając  korzystać  z  usług  zaopatrzenia w wodę  winien  wystąpić  z  wnioskiem  o  zawarcie 
umowy  do  Zakładu  wodociągowego.

§ 34
Odbiorca  winien  zapewnić  niezawodne  działanie  wodomierzy  i  urządzeń  pomiarowych

Również poprzez  ich  odpowiednie  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi  lub skutkami  niskich temperatur, a  także  prawidłowe 
utrzymanie  studzienki czy  też  pomieszczenia, w  którym  są zamontowane.

§ 35
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego  powiadomienia  Zakładu o wszelkich
stwierdzonych  uszkodzeniach  wodomierza  głównego  lub  urządzenia  pomiarowego w  tym o 
zerwaniu plomby.

§ 36
Odbiorca  zobowiązany   jest  do  powiadamiania   Zakładu  o  zmianach  własnościowych 
nieruchomości  lub  zmianach   użytkownika  lokalu.

§ 37
Odbiorca  winien  powiadomić   Zakład  o   wszelkich  zmianach  technicznych  w  instalacji 
wewnętrznej, które  mogą  mieć wpływ  na  działanie  sieci.

§ 38
Odbiorca  jest  zobowiązany  do  terminowego  regulowania  należności  za  dostawę  wody.

§ 39
Odbiorca   wody   powinien   racjonalnie   gospodarować   wodą   i   używać   ją  zgodnie  z 
przeznaczeniem.

                                    
Rozdział   IX

Postanowienia  końcowe

§ 40
W sprawach  nie  objętych  niniejszym  regulaminem  obowiązują  przepisy  ustawowe , a  w 
szczególności ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001 r. o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  wraz  z 



przepisami  wykonawczymi  wydanymi  na podstawie  wymienionej  ustawy.

§ 41

Zakład  wodociągowy zobowiązany  jest  do  bezpłatnego  dostarczania  niniejszego  regulaminu 
odbiorcom  jego  usługi.

Uchwała nr VI/39/03
Rady Gminy Zębowice
z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia

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), Rada Gminy Zębowice, uchwala co następuje:

§1
Rada Gminy Zębowice akceptuje wniosek Pana Erwina Kubiciela zam. w miejscowości Kadłub 
Wolny, ul. Główna 15 o zmianę charakteru użytkowania gruntu o powierzchni ogólnej 2.14 ha z 
rolnego na leśny, (działka nr 964 k.m. 2 położonych w obrębie Kadłub Wolny).

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VII/40/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia 
absolutorium.

 

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 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148) po zapoznaniu się z przedstawionym 
sprawozdaniem Wójta Gminy Zębowice z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i po zapoznaniu 
się opinia Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok stwierdza się, ze budżet gminy 
zrealizowany został po stronie:

- dochodów w 98 %

- wydatków w 93 %

Główne pozycje budżetu gminy zrealizowano następująco:



Dochody ogółem                                             5.711.743 zł
w tym:

- Dochody własne                                              1.275.931 zł

- Udział w podatkach stanowiących 

   dochód budżetu państwa                                    285.014 zł

- Subwencje                                                       3.197.683 zł

- Dotacje na zadania zlecone                                882.921 zł

- Dotacje na zadania powierzone                             3.100 zł

- Dotacje na zadania bieżące własne                      42.894 zł

- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień

   z jednostkami samorządu terytorialnego             24.200 zł

Wydatki ogółem:                                           5.240.141 zł
w tym:

- Wydatki majątkowe                                           403.191 zł

- Wydatki bieżące                                              4.836.950 zł

   w tym wynagrodzenia i pochodne                  2.673.098 zł

§2
W związku z treścią §1 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały – oraz udziela się absolutorium Wójtowi Gminy 
Zębowice za 2002 rok.

§3
uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr VII/41/2003
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej radnego pojazdem 
samochodowym nie będącym własnością gminy.

Na podstawie §5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych gminy (Dz.U. nr 66 poz. 800) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:  

§1
Określa  się  stawki  za  jeden  kilometr  przebiegu  w  podróży  służbowej  radnego  pojazdem 
samochodowym nie będącym własnością gminy w wysokości określonej w przepisach dotyczących 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 



samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr VII/43/2003
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie określenia wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zębowice dokonującego czynności 
określonych w § 2 ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych gminy w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice.

Na podstawie §2 ust. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2000 r.  w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych 
radnych gminy (Dz.U. nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Określa się wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zębowice Zbigniew Kulę jako osobę dokonującą 
czynności określone w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych gminy w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VII/44/03
Rady Gminy Zębowice 

Z dnia 23 kwietnia 2003 r.

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz 
wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników 
samorządowych zatrudnionych w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. na 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz §2 pkt 2, §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2000 r. w sprawie wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U. nr 61 poz. 708 z późn.zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników 
zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach w wysokości 
800 zł



§2
Uzgadnia się z pracodawcą wartość jednego punktu w złotych jako podstawę wyliczenia 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach w wysokości 
4,95 zł.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 7 kwietnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr VIII/45/03

Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 25.06. 2003 roku

w sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru 
godzin  zajęć  nauczyciela  będącego  dyrektorem szkoły  lub  wicedyrektorem szkoły,  dyrektorem 
zespołu szkolno- przedszkolnego i przedszkola.
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 i Nr 213 poz. 1806)1 art. 42 ust.7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku ustawy - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 1997 roku Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala, co następuje:

§1
Dyrektorowi  i  wicedyrektorowi  szkoły,  dyrektorowi  zespołu  szkolno  -  przedszkolnego  i 

dyrektorowi przedszkola prowadzonych przez Gminę Zębowice obniża się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust.3 Karty 
Nauczyciela do wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą, od 1 września 2003 roku i z tym 



dniem traci moc uchwała Nr XV/1 14/2000 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 18 sierpnia 2000 
roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, przedszkola i wicedyrektora szkoły.

Załącznik do uchwały nr VIII/45/03
Rady Gminy Zębowice
z dnia 25.06.03

Lp. Stanowisko kierownicze Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć

1. Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin 
dziennie, liczącego:

- 2 oddziały
- 3 oddziały

10 godzin
10 godzin

2. Dyrektor gimnazjum, zespołu szkolno – 
przedszkolnego i szkoły podstawowej liczących:

- do 6 oddziałów
- 7 – 10 oddziałów
- 11 – 16 oddziałów 
- powyżej 16 oddziałów

10 godzin
9 godzin
8 godzin
3 godziny

3. Wicedyrektor szkoły 16 godzin

Uchwała nr VII/46/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice
 
Na podstawie art.18, ust.2 , pkt 15 i art.40 ,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 i nr 213, poz. 1806) oraz art.21, ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733) 
Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

1. Uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Zębowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

Załącznik do uchwały nr VIII/46/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 czerwca 2003 r.
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne



§1
Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Zębowice.

§2
W skład mieszkaniowego zasobu gminy Zębowice wchodzą następujące rodzaje lokali:
1. mieszkalne,
2. zamienne,
3. socjalne.

§3
Pojęcie dochodu i gospodarstwa domowego na użytek niniejszej uchwały przyjmuje się zgodnie z 
ich  definicjami  zamieszczonymi  w  art.3  i  4  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  dodatkach 
mieszkaniowych.

§4
Pierwszeństwo  wynajęcia  lokalu  mieszkalnego,  wchodzącego  w  skład  mieszkaniowego  zasobu 
gminy Zębowice, mają mieszkańcy tej gminy.

§5
1.  Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może zostać zawarta z  osobą, która 
jednocześnie spełnia kryterium dochodowe określone w § 7 oraz przynajmniej jeden z warunków 
kwalifikujących wnioskodawcę do poprawy warunków zamieszkiwania określonych w § 9 lub § 10 
niniejszych zasad.

2.   Umowa  najmu  lokalu  socjalnego  może  być  zawarta  z  osobą,  która  jednocześnie  spełnia 
kryterium dochodowe określone w § 8 niniejszych zasad i nie ma tytułu prawnego do lokalu, a 
także z osobą,   która uzyskała prawo do lokalu socjalnego w wyroku nakazującym opróżnienie 
lokalu.

§6
Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres:
1.  6 miesięcy w przypadku uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ustalonego 
prawomocnym wyrokiem sądowym,
2.  12 miesięcy w pozostałych przypadkach.
 
Rozdział II
Wysokość  dochodu  gospodarstwa  domowego  uzasadniająca  oddanie  w  najem  lokalu  na  czas 
nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§7
Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, uzasadniającą, oddanie w najem 

lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, określa się jako wysokość wyższą niż 90 % najniższej 
emerytury, lecz nie przekraczającą, 120% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 
lub wyższą, niż 50 % najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 90 % najniższej emerytury w 
gospodarstwie wieloosobowym.

§8
Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, uzasadniającą, oddanie w najem lokalu 
socjalnego,  określa  się  jako  wysokość  nie  przekraczającą  90  %  najniższej  emerytury  w 
gospodarstwie jednoosobowym i 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Rozdział III



Warunki  zamieszkiwania  oraz  inne  warunki  społeczne  kwalifikujące  do  poprawy  warunków 
zamieszkiwania.

§9
Gmina Zębowice określa następujące warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę 

do ich poprawy:
1.  Warunki dotyczące lokalu dotychczas zajmowanego przez wnioskodawcę:
a/  brak tytułu prawnego do lokalu,
b/  współużywalność pomieszczeń kuchennych i sanitarnych,
c/  powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego  poniżej 5 m2.
2.  Warunki techniczne:
a/  ogólnie niezadowalający stan techniczny budynku, w którym położony jest lokal.

§10
Gmina Zębowice określa następujące warunki socjalne kwalifikujące wnioskodawcę do poprawy 
warunków zamieszkiwania.

1.  Udokumentowana utrata możliwości korzystania z mieszkania.
2.  Zagrożenie bezdomnością po uzyskaniu pełnoletności.
3.  Dysfunkcja w rodzinie potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Rozdział IV
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas 
nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§11
1.  Umowa najmu na czas nieoznaczony powinna zostać zawarta w pierwszej kolejności z osobą, w 
stosunku do której zachodzi przynajmniej jeden z warunków socjalnych kwalifikujących tą osobę 
do poprawy warunków zamieszkiwania określonych w § 10.
2.   W przypadku orzeczenia  przez  sąd o uprawnieniach  do  lokalu  socjalnego umowę na  lokal 
socjalny zawiera się w pierwszej kolejności z uprawnionym z wyroku.
 
Rozdział V

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład zasobu gminy oraz zamiany 
pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych 
zasobach.

§12
1.  Warunkiem dokonania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest 
zgoda właścicie1a lokali.
2.   Warunkiem  dokonania  zamiany  lokali  pomiędzy  najemcami  lokali  wchodzących  w  skład 
mieszkaniowego  zasobu  gminy  a  osobami  zajmującymi  lokale  w  innych  zasobach  jest  zgoda 
właścicieli obydwu zamiennych lokali.
3.  Gmina Zębowice może odmówić wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych 
jeżeli:
a/ choćby jeden z zamiennych lokali jest lokalem socjalnym,
b/ w wyniku dokonanej zamiany w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
przypadałoby mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi na osobę.
4.  Gmina Zębowice może ponadto odmówić wyrażenia zgody na dokonanie zmiany pomiędzy 
najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy a osobami zajmującymi lokale w 
innych zasobach, jeżeli zamiana jest sprzeczna z interesem gminy.
 
Rozdział VI
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o 



najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§13
1.  Wnioski  o  zawarcie  umowy lokali  na czas  nieoznaczony i  lokali  socjalnych,  których 

rozpatrzenie  ma  nastąpić  w  danym  roku  kalendarzowym  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy 
Zębowice od dnia 1 stycznia do 30 listopada każdego roku.
2.   Podstawą  do  zakwalifikowania  na  listę  osób,  z  którymi  w Gminie  Zębowice  może  zostać 
zawarta umowa najmu jest spełnienie kryteriów określonych w §11.
3.   Kwalifikacji dokonuje Wójt Gminy Zębowice po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej 
powołanej przez Radę Gminy Zębowice.
4.    Listę o której mowa w ust. 2 sporządza się do końca stycznia każdego roku.
5.    Umieszczenie  na  liście  nie  rodzi  dla  Gminy  Zębowice  zobowiązania  do  zawarcia  umowy 
najmu.
6.   Realizacja listy jest uzależniona od ilości wolnych lokali.
7.   Ważność ustaleń wynikających z listy traci moc w dniu 31 stycznia następnego roku.
8. Wnioskodawca może ponowić wniosek aktualizując dane.
9. Usta1ając listę osób, z którymi może być w gminie Zębowice zawarta umowa najmu na lokal 
socjalny uwzględnia się - poza złożonymi wnioskami - wyroki sądowe, na mocy których Gmina jest 
zobowiązana do dostarczenia uprawnionemu lokalu socjalnego.
 
Rozdział VII
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez  najemcę 
lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§14
1. Gmina Zębowice może odmówić zawarcia umowy najmu z osobami, które pozostały w lokalu 
opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
2.   Osoby  o  których  mowa  w  ust.  1  wzywa  się  do  dobrowolnego  opuszczenia  lokalu  w 
wyznaczonym terminie.
3.  W przypadku gdy w wyznaczonym terminie lokal nie zostanie opuszczony i opróżniony, sprawa 
może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego z pozwem o  eksmisję.

Rozdział VIII
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

§15
Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddaje się w najem osobom, 
które wygrały przetarg na stawki czynszu na te lokale.

Uchwała nr VIII/47/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25.06.2003 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r 
Nr 142 poz. 159 1/ i z 2002r./ Dz.U. nr 23 poz. 220, nr62 poz.558,nr 113 poz.984/ oraz art. 21 ust. 1 
ustawy z dnia2l czerwca200lr. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu Cywilnego / Dz. U. Nr 71 poz. 733 / Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:
 

§1
Uchwala  się  wieloletni  program gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Zębowice,  który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
 

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik do Uchwały Nr VII/47/03
Rady Gminy Zębowice z dnia 25.06.2003r.

 
Ustalenie stanu posiadania bazy mieszkaniowej oraz prognoza dotycząca jej utrzymania i zbycia.
1. Zasoby mieszkaniowe Gminy Zębowice na dzień podjęcia uchwały
stanowią, 37 lokali mieszkalnych.

2. Na zasoby mieszkaniowe Gminy Zębowice składają, się następujące
lokale:

a/ Zębowice ul. Oleska 21 -  budynek wielorodzinny            - 2 mieszkania
b/ Zębowice ul. Dobrodzieńska 11                                         - 1 mieszkanie
c/ Zębowice ul. Opolska 6a -  budynek wielorodzinny          - 4 mieszkania
d/ Zębowice ul. Opolska 50 -  budynek wielorodzinny          - 6 mieszkań
e/ Zębowice ul. Murka 3 -  budynek wielorodzinny              - 3 mieszkania
f/ Osiecko 30                                                                       -1 mieszkanie
g/ Prusków 19 - budynek wielorodzinny                        - 6 mieszkań
h/ Kadłub Wolny ul. Szkolna 2a -  budynek wielorodzinny   - 4 mieszkania
i/  Łąka 33                                                                        -1 mieszk.
j/ Radawie ul. Szkolna 20— budynek wielorodzinny            - 3 mieszk.
k/ Radawie ul. Szkolna 24— budynek wielorodzinny -2 mieszk.
l/ Radawie ul. Opolska 27 — budynek wielorodzinny           -4 mieszk.

3. Gmina Zębowice nie posiadała dotąd lokali socjalnych, toteż w latach 2003 - 2007 Gmina nabędzie 
budynek mieszkalny, który przeznaczy na kilka mieszkań socjalnych.

4. Planuje się w latach 2002-2006 sprzedaż 7 lokali mieszkalnych:
A/ w roku 2003 - 3 lokale -  / Łąka 33, Osiecko 30, Zębowice ul.

Dobrodzieńska 11/
B/ w roku 2004 - 4 lokale / Zębowice ul. Oleska 21 - 2 lokale i Radawie
ul. Szkolna 24 -  2 lokale

5.  Stan  techniczny  budynków  w  których  znajdują,  się  lokale  mieszkalne  jest  niezadowalający,  ze 
względu  na  fakt  ze  50%  z  nich  została  wybudowana  przed  1939  r.  Pozyskiwane  wpływy  z  płat, 
czynszowych w okresie najbliższych 5 lat winny umożliwić konserwację lokali w około 70% potrzeb. 
Pozostałe 30% potrzeb remontowych należy zabezpieczyć z budżetu gminy.
 
Planuje się w poszczególnych latach następujące środki na bieżącą, eksploatację i remonty:

Lata
Nakłady na

bieżącą
eksploatację

Nakłady na
remonty Koszty zarządu Ogółem nakłady

2003 3.000 20.000 2.000 25.000
2004 3.000 20.000 2.000 25.000
2005 2.500 15.500 2.000 20.000



2006 2.500 16.000 2.000 20.000
2007 2.000 14.000 2.000 18.000

Koszty wydatków w poszczególnych latach zmniejszą się ze względu na planowaną, sprzedaż części 
mieszkań.

6.  Wykaz prac remontowych i konserwacyjnych w kolejnych latach:
- wymiana i naprawa pokryć dachowych - 4 obiekty / Radawie ul. Szkolna 24, Radawie ul. Szkolna 20, 
Prusków 19, Kadłub Wolny ul. Szkolna 2a /
- wymiana i modernizacja instalacji - 4 obiekty / Radawie ul. Opolska 27, Prusków 19, Osiecko 30, 
Zębowice ul. Murka 3/
- wymiana okien i drzwi wejściowych - 4 obiekty / Zębowice ul. Opolska 6a, Prusków 19, Radawie ul. 
Szkolna 20, Radawie ul. Szkolna 24/
- konserwacja / malowanie klatek schodowych i stolarki okiennej i drzwiowej -  3 obiekty / Zębowice ul. 
Murka 3, Zębowice ul. Opolska 50, Kadłub Wolny ul. Szkolna 2a/

7.  Prognoza źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej:
- czynsz za lokale mieszkalne
- budżet gminy
- środki pomocowe

8.  Zasady polityki czynszowej
Stawkę czynszu za 1 m2 pow. lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy po uwzględnieniu następujących 
czynników:
- położenie budynku / w centrum lub na peryferiach /, zabudowa wolnostojąca lub zwarta,
- położenie lokalu mieszkalnego w budynku / kondygnacja/
- stan techniczny budynku,
- wyposażenie budynku w urządzenia i instalacje.
Stawka  czynszu  będzie  podnoszona  nie  częściej  niż  1  raz  w  roku  maksymalnie  do  3%  wartości 
odtworzeniowej lokalu.

9. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy będzie prowadzone przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach jako zakład budżetowy gminy.

Uchwała nr VIII/48/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 czerwca 2003 roku
 
w sprawie powołania komisji statutowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 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/ Rada Gminy uchwala co następuje:
 

§1
Powołuje się komisję statutową w składzie:
1.   Gabriela Buczek
2.   Krystyna Karońska



3.   Jerzy Kutz
4.  Alfred Miozga
5.  Zbigniew Kula

§2
Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu Statutu Gminy Zębowice.
 

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VIII/49/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw mienia komunalnego.
 
Na podstawie art.  17 ust.  2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  - przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 
43, poz. 253 z późn. zm./ Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:
 

§1
Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1. Lidia Koziolek
2. Hubert Buczek
3. Seweryn Krzymiński
4. Jerzy Kutz
5. Alfred Miozga
6. Konrad Jendrzej
 

§2
Zadaniem Komisji jest sporządzenie spisów inwentaryzacyjnych dla potrzeb komunalizacji mienia 
na rzecz gminy Zębowice.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr III/14/90 Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała nr VIII/50/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 czerwca 2003 r.
 
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą, Dobrodzień odnośnie powierzenia Gminie Dobrodzień 
zadania publicznego.



 
Na podstawie art.10 ust. 1, art.18 ust.2 pkt 12, art.74 w związku z art. 7 ,ust. 1, pkt  9 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) Rada Gminy 
Zębowice uchwala co następuje:

§1
Zawiera się porozumienie międzygminne Gmin: Dobrodzień i Zębowice, którego przedmiotem jest 
powierzenie gminie Dobrodzień publicznego zadania własnego wymienionych Gmin, w zakresie 
kultury  -  prowadzenia  międzygminnej  orkiestry,  w  brzmieniu  określonym  załącznikiem  do 
niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Załącznik do uchwały
nr VIII/50/03 Rady Gminy Zębowice

z dnia 25.06.2003 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Dobrodzień odnośnie powierzenia Gminie Dobrodzień 
zadania publicznego.
 
Porozumienie międzygminne 
Gmin: Dobrodzień i Zębowice, którego przedmiotem jest powierzenie
Gminie Dobrodzień publicznego zadania własnego wymienionych Gmin w zakresie kultury - 
prowadzenia międzygminnej orkiestry

§1
Na mocy niniejszego  Porozumienia  Gmina  Dobrodzień  wykonuje  zadanie  publiczne  własne  w 
zakresie kultury - prowadzenia międzygminnej orkiestry, stanowiące obowiązek Gminy Zębowice.

§2
Gmina Zębowice, przekazując obowiązek, o którym mowa w § 1, zobowiązuje się do udziału w 
kosztach realizacji powierzonego zadania w 30 %.

§3
1 .Porozumienia zawiera się na okres 3 lat.
2. Strony mogą rozwiązać porozumienie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§4
Porozumienie  niniejsze  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym dla 
każdej ze stron.

§5
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uchwała nr VIII/51/03
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 25 czerwca 2003 r.



w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 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 art. lO9 i art. l24 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391 i Nr 65 poz. 594) Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§1
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 441.241 zł, z tego:
1.  Dział 600 - Transport i łączność -  403.800 zł
     Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 403.800 zł
     § 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub     dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 403.800 
zł
2.   Dział 758 - Różne rozliczenia - 36.189 zł
      Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin -     36.189 zł 
      § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 36.189 zł
3.   Dział 853 - Opieka społeczna - 252 zł
      Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 252 zł 
      § 203 - Dotacje Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   własnych zadań bieżących 
gmin — 252 zł
4.   Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.000 zł
      Rozdział 92109 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.000 zł
      § 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące   realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jst — 1.000 zł
 
ZMNJEJSZENIA w wysokości 36.189 zł:
1.   Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych   jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej — 36.189 zł

      Rozdział 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od   czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 36.189 zł
§ 031 - Podatek od nieruchomości - 26.189 zł
§ 032 - Podatek rolny - 5.000 zł
§ 033 - Podatek leśny - 5.000 zł

§2
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 426.352 zł z tego:
1.  Dział 600 - Transport i łączność - 403.800 zł
     Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 403.800 zł
     § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa 2.019 mb  drogi Knieja - Łąka 
- 403.800 zł
2.  Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.300 zł
     Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.300 zł
     pozostałe wydatki bieżące - 1.300 zł
3.  Dział 750 - Administracja publiczna - 5.000 zł
     Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 5.000 zł
     § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup  kserokopiarki - 5.000 

zł



4.   Dział 851 - Ochrona zdrowia - 5.000 zł
      Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - 5.000 zł
      § 6220 - 5.000 zł (dotacja na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego w  Oleśnie)
5.   Dział 853 - Opieka społeczna – 252 zł
      Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 252 zł
      pozostałe wydatki bieżące - 252 zł
6.  Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.000 zł
     Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świet1ice i kluby - 1.000 zł
     pozostałe wydatki bieżące - 1.000 zł
     § 2310 - 10.000 zł (dotacja na prowadzenie międzygminnej orkiestry przez   Gminę Dobrodzień)
 
ZMINJEJSZENIA w wysokości 21.300 zł
1.       Dział 750 - Administracja publiczna - 11.300 zł 
Rozdział 75023 - Urzędy  gmin - 11.300 zł
     pozostałe wydatki bieżące - 11.300 zł
2.  Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10.000 zł 
     Rozdział 92195 - Pozostała działa1ność - 10.000 zł
     pozostałe wydatki bieżące - 10.000 zł

§3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2003 r. wynosi:
- dochody - 5.967.113,04 zł
- przychody - 277.834 zł
- wydatki - 5.952.847,04 zł
- rozchody - 292.100 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 VIII/52/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie wyłączenia ze struktury Opolskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Korfantowie 
Przychodni Rehabilitacyjno – Ortopedycznej w celu przekształcenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
201 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)  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 wyłączenia 
ze struktur Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Przychodni Rehabilitacyjno – 
Ortopedycznej w celu przekształcenia.



§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VIII/53/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie konkursu pod nazwą „Najładniejsza Posesja”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustanawia się doroczny konkurs pod nazwą „Najładniejsza posesja”.

§2
Regulamin konkursu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  nr IX/54/2003
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2003 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 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 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 i nr 96 poz. 874) Rada 
Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
w budżecie gminy na 2003 rok dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA  w wysokości 504.975 zł, z tego:
1. Dział 600 – Transport i łączność – 489.000 zł
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne – 489.000 zł
§626 –  Dotacje  otrzymane z  funduszy celowych na  finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 489.000 



zł
2.    Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.151 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 118 zł
§201 –  Dotacje  celowe otrzymane z  budżetu  państwa na  realizację  zadań bieżących z  zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 118 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.033 zł
§203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 1.033 zł
3.    Dział 853 – Opieka społeczna – 9.950 zł 
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 454 zł
§203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 454 zł
Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 9.496 zł
§244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych – 9.496 zł
4.    Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 534
§203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
–534 zł
5.    Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.340 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  - 4.340 zł
§270  –  Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin,  powiatów,  samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 4.340 zł
ZMNIEJSZENIA  w wysokości 266 zł:
1. Dział 853 – Opieka społeczna – 266 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 266 zł
§201 – z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 266 zł

§2
W budżecie gminy na 2003 rok dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA  w wysokości529.979 zł, z tego:
1. Dział 600 – Transport i łączność – 499.500 zł 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 499.500 zł
- budowa 198 mb drogi w Poczołkowie – 39.600 zł
- budowa 1425 mb drogi w Leśniokach – 285.000 zł
- budowa 822 mb drogi w Radawiu na ul Polnej – 164.400 zł
- budowa 800 mb drogi na ul. Bratków w zębowicach – 5.000 zł
- budowa 2019 mb drogi Łąk – Knieja – 5.500 zł

Uchwała nr 55/IX/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

Na podstawie art. 163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. nr 98 poz. 1070 i nr 154 poz. 1787, z 2002 r. nr 153 poz. 1271, nr 213 poz. 1802 i nr 240 
poz. 2052), Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:



§1
Powołuje  się  zespół  opiniujący  kandydatów  na  ławników  sądowych  do  Sądu  Rejonowego  w 
Oleśnie i do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w  Oleśnie w składzie:

1. Teresa Czaja,
2. Krystyna Karońska,
3. Zbigniew Kula.

§2
Na sesji  dokonującej  wyboru  ławników,  zespół  opiniujący  przedstawi  Radzie  Gminy  opinię  o 
zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr IX/56/03
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz.  
1271  i  nr  213  poz.  1806)  oraz  art.  9  ust.  1  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.  z  2003  r.  nr  80  poz.  717)  Rada  Gminy  Uchwala  co 
następuje:

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

§2
Na podstawie  art.  9  ust.  2  ustawy z dnia  27 marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80 po.717) studium zawierać powinno część tekstową i graficzną, 
uwzględniającą zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia 
strategii  rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii  rozwoju 
gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.

§3
W studium winny być uwzględnione uwarunkowania wynikające z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz.717), 
które są objęte załącznikiem do uchwały.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§5
Traci moc uchwała nr VI/50/99 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 1999 roku.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz przez 



obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzenia studium, określając formę miejsce i termin składania wniosków 
dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała  X/57/2003
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia  29 października 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 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 i Nr 177 poz. 1725) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 18.632 zł, z tego:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.807 zł
Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 9.807 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.807 zł

2. Dział 851 –  Ochrona zdrowia – 5.825 zł
      Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.825 zł
      § 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 5.825 zł 
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 3.000 zł
§ 083 – Wpływy z usług – 3.000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 9.807 zł, z tego:

1. Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej – 9.807 zł
Rozdział  75615  –  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  czynności 
cywilnoprawnych  oraz  podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  prawnych  i  innych  jednostek 
organizacyjnych – 9.807 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości – 9.807 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 76.728 zł, z tego:

1. Dział 750- Administracja publiczna – 4.500 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 4.500 zł 



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki

      4.500 zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 53.611 zł
      Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 43.087 zł

- wynagrodzenia – 32.452 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 10.635 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 10.524 zł

- wynagrodzenia – 7.724 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 2.800 zł

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 7.798 zł

Rozdział 85154 –  Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.798 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 3.000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki

- 4.798 zł

4. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.319 zł

Rozdział 85401 – Świetlice dziecięce – 2.319 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2.319 zł

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 7.000 zł

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.500 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1.500 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego w Zębowicach – 1.500 
zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości  67.903 zł, z tego:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 
zwierzęcego – 2.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 2.000 zł

2.  Dział 750  - Administracja publiczna – 9.500 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 9.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 9.000 zł 

Rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 500 zł



- pochodne od wynagrodzeń – 500 zł

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500 zł

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji – 1.500 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1.500 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38.451 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 33.494 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 33.494 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.607 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2.607 zł
     Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.350 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.350 zł

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.973 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.973 zł

      pozostałe wydatki bieżące – 1.973 zł

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.479 zł
Rozdział 85401 – Świetlice dziecięce – 14.479 zł 

- wynagrodzenia – 12.244 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2.235 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2003 r. wynosi:

- dochody – 6.485.130,04 zł
- przychody – 277.834 zł
- wydatki -  6.470.864,04 zł
- rozchody -    292.100 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 X/58/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia  29 października 2003 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie

Na podstawie art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. Nr 98 poz.1070, z 2001 r. Dz.U. Nr 154 poz 1787, z 2002 r. Dz.U. Nr 213 poz.1802, z 2003 
r. Dz.U. Nr 240,poz,2052) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję lat 2004 - 2007 wybrała 4 ławników w osobach:



1.  Karnydał  Zofia
2.  Kupilas  Elżbieta 
3.  Pieczonka Andrzej
4.  Wróbel Stefania

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr X/59/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie Gminy Zębowice na rok 2003 stanowiący uchwałę nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230, z 1984 r. nr 34 poz. 184, z 1987 r. nr 33 
poz. 180, z 1989 r. nr 35 poz. 192, z 1990 r. nr 34 poz. 198, nr 73 poz. 431, z 1991 r. nr 73 poz. 321, 
nr 94 poz. 419, z 1993 r. nr 40 poz. 184, z 1996 r. nr 127 poz. 593, z 1997 r. nr 88 poz. 554, zm. 
Dz.U. nr 160 poz. 1083, z 1997 r. nr 113 poz. 732, nr 121 poz. 770, z 1998 r. nr 106 poz. 668, z 
2000 r. nr 12 poz. 136, nr 120 poz. 268, z 2001 r. nr 60 poz. 610) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 61 
ustawy z dnia 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, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 113 poz. 1725) Rada Gminy uchwala co 
następuje:

§1
W uchwale nr V/33/2003 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zmian 
gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  terenie  gminy 
Zębowice na rok 2003 załącznikowi do niniejszej uchwały stanowiącemu harmonogram wydatków 
na  realizację  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  nadaje  się  nowe 
brzmienie. Stanowi on załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik do uchwały nr X/59/03
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 października 2003 roku

Harmonogram wydatków



na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Zębowice

Planowane dochody:                                          50.825,- zł

Planowane wydatki:

1. Realizacja programów i teatrów profilaktycznych w szkołach                                       2.500,-
2. Szkolenie członków komisji                                                                                          1.500,-
3.Prowadzenie zajęć profilaktyczno-opiekuńczo-
-wychowawczo-edukacyjnych                                                                                          1.500,-
4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego                                                                           2.400,-
5. Prowadzenie i wyposażenie siłowni                                                                              1.600,-
6. Zajęcia profilaktyczne w szkołach                                                                                3.000,-
7. Wynagrodzenie biegłego                                                                                              2.000,-
8. Wynagrodzenie członków komisji                                                                                7.000,-
9. Współpraca z Policją                                                                                                     4.263,-
10. Podróże służbowe                                                                                                           600,-
11. Koszty dojazdów do Poradni Odwykowych                                                                2.200,-
12. Dofinansowanie Poradni Odwykowych
/ Ozimek, Olesno/                                                                                                              3.000,-
13. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci
/obozy kolonie/                                                                                                                  8.727,-
14. Materiały biurowe                                                                                                          737,-
15. Dofinansowanie akcji dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin
patologicznych, dotkniętych alkoholizmem - Towarzystwo
Walki z Kalectwem Warszawa                                                                                             500,-
16. Andrzejki - Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych                               2.000,-
17. Działalność wychowawczo-integracyjna dla dzieci
i  młodzieży  Gminy Zębowice                                                                                          1.500,-
18. Dofinansowanie działań profilaktyczno – rozwojowo – edukacyjno -
-wychowawczych prowadzonych przez członków LZS                                                    1.000,-
19. Wyposażenie  /zakup ksero/                                                                                        4.798,-

---------------------------------------------------------------------------------
Razem:                                                                                          50.825,-

Uchwała Nr X/60/03
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 października 2003r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów.

Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z  dnia 29 listopada 1990r. o pomocy  społecznej (Dz.U. z 
1998r. Nr 64, poz.414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756 i Nr 162, poz.1118 i 1126 z 1999 r. Nr 20, 
poz.170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz.1001 z 2000r. Nr 12, poz.136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. 
Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973 Nr 111, poz. 1149, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, 
poz. 1792 z 2003 r.  Nr 7, poz. 79, oraz art.  2 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 



stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów 
w 2003r. (Dz.U. Nr 13, poz. 133) oraz art.18 ust. 2 pkt.15 i art. 40-42 z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. Nr 23, poz. 220 z 2002 Dz.U. Nr 
62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806) oraz 2003r. (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)  Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala, co następuje:

§1
Określa  się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 
dożywianie uczniów, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium 
dochodowego określonego zgodnie z art.4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

§2
1.     Ustala się, że  w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie  ucznia przekracza wartość o 
której  mowa w & 1  przyznany zasiłek  podlega  zwrotowi  w całości  lub  w części  wysokości  i 
terminie określonym w decyzji administracyjnej.

2.      Na uzasadniony wniosek zasiłkobiorcy okres zwrotu może zostać przedłożony przez 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art.41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o 
pomocy  społecznej,  Kierownik  może  odstąpić  od  żądania  zwrotu  wydatków  poniesionych  na 
pomoc w formie posiłku.

§4
Świadczeniobiorca zobowiązany jest do zwrotu  otrzymanego świadczenia jednorazowo lub w 
ratach miesięcznych.

§5
Ponowne przyznanie świadczenia może nastąpić po całkowitej spłacie  otrzymanego wcześniej 
świadczenia.

§6
Świadczenia nie zwrócone w terminie określonym w decyzji administracyjnej  będą egzekwowane 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego  na  tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

§9
Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc Uchwała Nr XXVI/198/2002 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych  na 
świadczenia przyznane  w ramach zadań  własnych gminy w  zakresie dożywiania uczniów.



Uchwała nr X/61/03
Rady Gminy Zębowice  

Z dnia 29 października 2003 r.

W sprawie  opinii  w  przedmiocie  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej w Pokoju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 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. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 
91 poz. 408 z późn. zm. Rada Gminy  uchwala co następuje:

§1
Opiniuje  się  negatywnie  projekt  uchwały  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  w  sprawie 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Reumatologiczno 
– Rehabilitacyjnego w Pokoju.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr X/62/03
Rady Gminy Zębowice

Z dnia 29 października 2003 r.

W sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia

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 Zębowice, 
uchwala co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie prośbę Starosty Oleskiego POŚR.6114-1-83/03 z dnia 08.10.2003 r. w 
przedmiocie wniosku Pana Edmunda Panicza zam. w miejscowości Łąka 29 o zmianę charakteru 
gruntu o powierzchni ogólnej 2.4441 ha z rolnego na leśny (działka nr 151/8 k. m. 2 położona w 
obrębie Łąka).

§2
Wykonanie uchwał powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała na X/63/03
Rady Gminy Zębowice 



Z dnia 29 października 2003

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(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), art. 18, art. 19 pkt. 1d 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 110 poz. 1039) w związku z art. 30 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
nr 80 poz.717) Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§1
Ustala się opłatę administracyjną za wydane wypisy i wyrysy z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50,00 zł za jeden egzemplarz wypisu lub wyrysu. 

§2
Opłata o której mowa w §1 winna być regulowana w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy  w 
Zębowicach najpóźniej w dniu wydania wypisu bądź wypisu i wyrysu.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr X/64/03
Rady Gminy Zębowice 

Z dnia 29.10.2003 r.

W sprawie przyjęcia wieloletniego plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 
2004-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08nmarca 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) i art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy 
Zębowice uchwala, co następuje:

§1 
Przyjmuje się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych gminy Zębowice na lata 2004-
2006, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2



Plan, o którym mowa w §1, jest zgodny z kierunkiem rozwoju Gminy określonym z założeniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i ustaleniami 
zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń gminy 
Zębowice.

Uchwała Nr X/65/2003
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29.10.2003

w sprawie wystąpienia Gminy Zębowice ze Związku Gmin Śląska Opolskiego

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 
poz. 1271, nr 214 poz.1806 oraz z 2003 r. Dz.U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 i nr 177 poz. 
1725) oraz §18 Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 
XXII/113/93 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 lipca 1993 w sprawie przyjęcia statutu Związku 
Gmin Śląska Opolskiego, Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Gmina  Zębowice  występuje  ze  Związku  Gmin  Śląska  Opolskiego  z  dniem  31.10.2003  za 
trzymiesięcznym okresem poprzedzającym wystąpienie.

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr  XI/66/2003
Rady Gminy Zębowice

z dnia  25 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 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 i Nr 177 poz. 1725) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:



§ 1
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZMNIEJSZENIA w wysokości  406.332 zł, z tego:

2. Dział 600 – Transport i łączność – 284.800 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 284.800 zł

§  626  –  Dotacje  otrzymane  z  funduszy celowych  na  finansowanie  lub  dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 
284.800 zł
3. Dział 853 – Opieka społeczna – 121.532 zł

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –
108.197 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 108.197 zł
Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 13.335 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 
13.335  zł

ZWIĘKSZENIA w wysokości 17.672 zł, z tego:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 311 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 311 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 311 zł

2. Dział 853 – Opieka społeczna – 5.361 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 751 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 751 zł
Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 1.952 zł
§  244  –  Dotacje  otrzymane  z  funduszy celowych  na  realizację  zadań  bieżących  jednostek 
sektora finansów publicznych – 1.952 zł
Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.658 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.658 zł

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000 zł
Rozdział 85404 – Przedszkola – 3.000 zł
§ 083 – Wpływy z usług – 3.000 zł

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.000 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 9.000 zł
§ 631 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.000 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZMNIEJSZENIA w wysokości 415.689 zł, z tego:



- na zadania własne w wysokości  294.157zł:

7. Dział 600 – Transport i łączność – 260.800 zł
      Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 260.800 zł

      § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 260.800 zł

      Zwiększenia: budowa drogi 198 mb w Poczołkowie – 8.000 zł

      Zmniejszenia: budowa drogi 1.425 mb w Leśniokach – 52.500 zł

                              budowa drogi 2.019 mb Knieja-Łąka – 208.000 zł

                              budowa drogi 822 mb na ul. Polnej w Radawiu – 8.300 zł

8. Dział 710 – Działalność usługowa – 26.508 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 26.508 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 26.508 zł 

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki – 100 
zł

10. Dział 853 – Opieka społeczna – 6.749 zł

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 1.749 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1.749 zł

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł

- na zadania zlecone w wysokości 121.532 zł:

11. Dział 853 – Opieka społeczna – 121.532 zł

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 108.197 
zł

- pozostałe wydatki bieżące – 108.197 zł

      Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 13.335 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 13.335 zł

ZWIĘKSZENIA w wysokości  27.029 zł, z tego:

- na zadania własne w wysokości 15.371 zł:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 311 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 311 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 311 zł

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 100 zł



3. Dział 853 – Opieka społeczna – 11.960 zł
      Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –    
      7.500 zł
      - pozostałe wydatki bieżące – 7.500 zł
      Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 4.460 zł

- wynagrodzenia – 3.600 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 720 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 140 zł

4. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000 zł
Rozdział 85404 – Przedszkola – 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł
- na zadania zlecone w wysokości 11.658 zł:

5. Dział 853 – Opieka społeczna – 2.658 zł 
      Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.658 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2.658 zł

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.000 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 9.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia 
na ul. Opolskiej w Zębowicach – 9.000 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2003 r. wynosi:

- dochody – 6.096.470,04 zł
- przychody – 277.834 zł
- wydatki -   6.082.204,04 zł
- rozchody -    292.100 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 XI/67/2003
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie  określenia  wysokości stawek i wprowadzenie  zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na  podst. art.5 ust.1 i ust.2  i art.7  ust. 3  ustawy   z  dnia  12  stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach  lokalnych  /  z 2002 r Dz.U. 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/ oraz na podst.art.18 ust.2 pkt. 8 i art.42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /z 2001r.Dz.U.nr 142,poz.1591;z 2002 r. 
Dz.U. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806 oraz 
z  2003r.  Dz.U. nr 80,poz.717, Nr 162 ,  poz.1568 i  Nr 177, poz.1725/  Rada Gminy Zębowice 



uchwala co następuje:

 §1
Ustala się  roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. od gruntów :
a/  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  względu  na sposób 
     zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i budynków -  0,63 zł od 1 m² powierzchni 
b/  pod   jeziorami ,  zajętych   na   zbiorniki    wodne    retencyjne    lub    elektrowni
     wodnych    -   3,41 zł od   1 ha  powierzchni
c/  pozostałych ,w tym zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności
     pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,20 zł  od  1 m²
     powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  a/ mieszkalnych    -   0,52 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej
  b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
      lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   15,50  zł   od  1 m²
      powierzchni użytkowej
  c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
      materiałem siewnym -  8,11 zł od 1m² powierzchni użytkowej
  d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie udzielania świadczeń
      zdrowotnych -  3,49 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
   e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
       publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -   5,20  zł  od  1 m²  powierzchni
       użytkowej.
3.  od budowli  -  2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt  3 i ust.3-7.
                               

§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1.Nieruchomości  będące w posiadaniu służb ratowniczo-gaśniczych z wyjątkiem tych
   w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
2.Nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy.
3.Budynki i budowle  służące do zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.
4.Nieruchomości i grunty stanowiące mienie komunalne a nie oddane w posiadanie zależne.

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

§4
Z dniem wejścia w  życie niniejszej  uchwały traci moc Uchwała Nr II/8/2002 z dnia 
05 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku 
od nieruchomości na rok 2003.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa  Opolskiego z mocą obowiązującą  od 01 stycznia 2004r.

Uchwała  nr  XI/68/2003
Rady Gminy Zębowice

z dnia  25 listopada 2003r.



w sprawie  ustalenia  wysokości podatku  od posiadania  psów.

Na podstawie art.14 ust.1 i 2  ustawy z  dnia  12  stycznia  1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych / z 2002r.Dz.U.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/  oraz  na  podst. art.18 ust. 2 pkt 8 i art.42 ustawy 
z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /z 2001 Dz.U. 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 i Dz.U. nr 214, 
poz.1806 oraz 2003r. Dz.U. nr 80, poz. 717, Dz.U. nr 162, poz.1568, Dz.U. nr 177, poz.1725 / Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§  1
Ustala  się  roczną  stawkę  podatku od posiadania psów w wysokości   10,00 zł od  jednego psa.

§  2
Dla osoby która weszła w posiadanie psa po dniu 30.06 roku podatkowego ustala się stawkę  - 5,00 
zł  od jednego psa.

§  3
Termin płatności  podatku  wymienionego w §  1  upływa z  dniem 15 maja.  Natomiast   podatek 
wymieniony w § 2 płatny jest w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku   podatkowego tj. od 
daty nabycia psa. 

§  4
Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach.

§  5
Z dniem  wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr II/9/2002 z dnia  05 grudnia 
2002r.w sprawie podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku  na  rok 2003.

§   6
Uchwała   wchodzi  w  życie  po   upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004.

Uchwała nr XI/70/03
Rady Gminy Zębowice

Z dnia 25 listopada 2003

W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodnej w Zębowicach 
uchwala co następuje

§1
1. Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zębowice na okres 

od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 w wysokości 1,72 zł + 7% VAT za 1 m3 .
2. Zatwierdza się miesięczną opłatę stałą w wysokości  2,60 zł na odbiorcę.



§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

§4
Z dniem wejścia w życie taryf o których mowa w §1 niniejszej uchwały,  traci moc uchwała nr 
XXIV/183/01 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 grudnia 2001 roku, w sprawie opłat za wodę z 
wodociągu gminnego (Dz.Urz. Województwa Opolskiego z 2002 r. nr 6 poz. 138).

Uchwała  nr  XI / 71 /03
Rady Gminy  w Zębowicach
z dnia  25 listopada  2003r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydane wypisy i 
wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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), art. 18, art.19 pkt 1d 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 110, poz.1039)  w 
związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje: 

                                                                           
§ 1

W  uchwale  nr  X/63/03  Rady  Gminy  Zębowice  z  dnia  29  października  2003  r.  w  sprawie 
wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z planów zagospodarowania 
przestrzennego § 4 otrzymuje następujące brzmienie „ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała nr XI/72/03
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie opinii w przedmiocie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu 
Opieki nad Matką i Dzieckiem w Opolu Wojewódzkie Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w 
Opolu.

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 późn.  zm.) oraz art.  43 ust.  3 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  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  w  sprawie  wyłączenia  ze 
struktury  Samodzielnego  Specjalistycznego  Zespołu  Opieki  nad  Matką  i  Dzieckiem  w  Opolu 
Wojewódzkie Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w Opolu w celu przekształcenia.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XII/73/2003
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 29 grudzień 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2003 r.

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 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 113 poz. 984, nr 153 
poz. 1271 i nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz.U. nr 80poz. 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 i nr 177 
poz. 1725) Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§1
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZMNIEJSZENIA w wysokości 9.100 zł, z tego:
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.100 zł
      Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9.100zł
      § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa klatki  schodowej i 

pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach – 9.100 zł

ZWIĘKSZENIA w wysokości 9.100 zł, z tego:
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.100 zł
       Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9.100 zł
- wynagrodzenia – 7.300 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.800 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Zębowice. 

Uchwała nr XII/74/03



Rady Gminy Zębowice
z dnia 29 grudnia 2003

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2004

Na podstawie art. 41ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230, z 1984 r. nr 34 poz. 184, z 1987 r. nr 33 
poz. 180, z 1989 r. nr 35 poz. 192, z 1990 r. nr 34 poz. 198, nr 73 poz. 321, nr 94 poz. 419, z 1993 r.  
nr 40 poz. 184, z 1996 r. nr 127 poz. 593, z 1997 r. nr 88 poz. 554, zm. Dz.U. nr 160 poz. 1083, z 
1997 r. nr 113 poz. 732, nr 121 poz. 770, z 1998 r. nr 106 poz. 668 z 2002 r. nr 12 poz. 136, nr 120 
poz. 268, z 2001 r. nr 60 poz. 610) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 61 ustawy z dnia 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, Dz.U. nr 
113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz.U. nr 80poz. 717, nr 162 poz. 
1568 i nr 177 poz. 1725) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Przyjmuje do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie  gminy  Zębowice  na  ok.  2004  stanowiący  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały  oraz 
harmonogram wydatków do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Zębowice na rok 2004 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.   

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/74/03

z dnia 29.12.2003

Harmonogram wydatków 
Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Zębowice

Planowane dochody:        50.000,- zł

Planowane wydatki: 
1. Realizacja programów i teatrów profilaktycznych w szkołach                                     2.000,-
2. Szkolenie członków komisji                                                                                             500,-
3. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,
    edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży gminy                                         5.800,-
4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego                                                                           2.400,-
5. Promocja zdrowego stylu życia – prowadzenie i zakup sprzętu sportowego               4.500,-
6. Zajęcia profilaktyczne w szkołach i siłowni                                                                 3.000,-
7. Wynagrodzenie biegłego                                                                                               2.500,-



8. Wynagrodzenie członków komisji                                                                                7.200,-
9. Współpraca z Policją                                                                                                     2.000,-
10.Podróże służbowe                                                                                                            600,- 
11.Koszty dojazdów do Poradni Odwykowych                                                                2.500,-
12.Dofinansowanie Poradni Odwykowych (Olesno, Ozimek)                                         3.000,-
13.Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (obozy, kolonie)                                                      12.000,-
14.Materiały biurowe                                                                                                            500,-   
15.Dofinansowanie akcji dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych,
     dotkniętych alkoholizmem – Towarzystwo Walki z Kalectwem Warszawa                  500.-
16.Dofinansowanie działań profilaktycznych, rozwojowych, edukacyjnych,
     wychowawczych                                                                                                              300,-
17.Rezerwa                                                                                                                           700,- 
Razem:                                                                                                                            50.000,-
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