
Uchwała nr XXIV/131/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 2 lutego 1994 r.

w sprawie stosowania stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 1 i art. 8-12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 1992 r. w 
sprawie podatku od środków transportowych (Dz.U. nr 94 poz. 466) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.), Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1 
Postanawia stosować stawki podatku od środków transportowych w wysokości ustalonej w/w 
rozporządzeniem Ministra Finansów w górnej ich wysokości z zastosowaniem ulg i zwolnień 
przewidzianych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. 

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr XX/101/93 z dnia 
29 stycznia 1993 r..

Uchwała nr XXIV/132/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 2 lutego 1994 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.) i §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 grudnia 1991 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 116 
poz. 502) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
16 poz.95) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wysokość od posiadania psów w kwocie 50.000 zł od 1 psa.

§2
Zwalnia się od podatku od posiadania psów:
- posiadanie psa będącego pomocą dla osób kalekich - niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych,
- posiadanie 1 psa w gospodarstwie domowym prowadzonym samodzielnie przez osoby w wieku 
powyżej 70 lat,
- posiadanie psów w celu pilnowania stad na pastwisku – bez względu na ich liczbę,
- posiadanie 2 psów w gospodarstwie.

§3
Obowiązek podatkowy należy wykonać w terminie do 15 maja 1994 r. bez wezwania.



§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Rady Gminy w 
Zębowicach nr XX/102/93 z 29 stycznia 1993 r. 

Uchwała nr XXIV/133/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 2 lutego 1994 r.

w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku.

Na podstawie art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31) i art. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w 
sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 
116 poz. 502) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Podatek od budynków mieszkalnych wynosi od powierzchni użytkowej budynków z wyłączeniem 
piwnic i strychów - 1.331 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§2
1.Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną 
niż rolniczą lub leśną oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej wynosi 50.211 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Podatek od budynków określonych w ust. 1 tego paragrafu, a niewykorzystywanych przez cały 
rok 1994 ustala się w kwocie 12.000 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§3
1. Podatek od pozostałych budynków lub ich części wynosi 12.000 zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej.
2. Zwalnia się od podatku określonego w ust.1 tego paragrafu budynki lub ich części w 
gospodarstwach rolnych, których właścicielami są emeryci lub renciści rolni oraz w 
gospodarstwach opuszczonych przez właścicieli.

§4
Podatek od budowli wynosi 2% ich wartości.

§5
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem gruntów 
związanych z budynkami mieszkalnymi wynosi 1.660 zł za 1 m2 gruntów, a od pozostałych 
gruntów 100 zł za 1m2 gruntów.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§7
Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 1993 r. i z tym dniem tracą moc 
uchwały Rady Gminy nr XX/103/93 z dnia 29 stycznia 1993 r.

Uchwała nr XXIV/134/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 2 lutego 1994 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz.95 z późn. zm.) oraz art. 60-66 i art. 80 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. nr 101 poz. 444) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawkę podatku od właścicieli lasów nie mających plany urządzania lasu stawkę podatku 
leśnego w wysokości:
a) 0,125 q ceny żyta za IV kwartał 1993 r. w I półroczu 19934r.,
b) 0,125 q ceny żyta za II kwartał 1994r. w II półroczu 1994r.
od każdego 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych.

§2
Ustala się stawkę podatku od właścicieli lasów mających plany urządzania lasu w wysokości 0,124 
m3 drewna tartacznego iglastego od każdego 1 ha przeliczeniowego lasu i gruntów leśnych na 
każde półrocze w/g średniej ceny sprzedaży tego drewna poprzedzającym półroczu, ogłoszonej 
przez GUS.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 1994 r. i z tym dniem traci moc 
uchwała nr XX/104/93 Rady Gminy Zębowice.

Uchwała nr XXIV/135/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 2 lutego 1994 r.

w sprawie ustalenia podstaw naliczenia podatku rolnego i tryb zwolnień od gruntów będących 
odłogiem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz 
na podstawie ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. nr 94 poz. 431 z 1993 r.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:



§1
Ustala się stawkę podatku rolnego na 1994 rok w wysokości ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS 
na I półrocze tj. 171.800 zł za 1 q oraz na II półrocze wg ceny skupu 1 q żyta ogłoszonej przez GUS 
na ten okres.

§2
1. Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do podejmowania decyzji o zwolnieniu od podatku 
rolnego na rok 1994 z powodu zaprzestania produkcji rolnej, w/g następujących zasad:

- pisemne zgłoszenie wniosku przez rolnika w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 
1994 włącznie,

- decyzje takie dotyczyć będą tylko roku 1994.
2. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do powołania zespołu, który kontrolować będzie 
rzeczywiste zaprzestanie produkcji rolnej przez zwolnionych od podatku rolnego rolników.

§3
Wykonanie uchwały powierza się w odpowiednim zakresie:
- Zarządowi Gminy,
- Wójtowi Gminy,
- Urzędowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 1994.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXIV/136/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 2 lutego 1994 r.

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przejąć zadania administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej wynikające z rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu 
udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i 
prawnej (Dz.U. nr 97 poz. 144).

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 listopada 1993 r., z tym, ze 
Gmina Zębowice będzie realizowała pomoc w tym zakresie tylko w ramach przekazanych przez 
administrację rządową środków finansowych.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 



Uchwała nr XXV/137/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 4 marca 1994 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. nr 
4 poz. 18) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Udziela Zarządowi Gminy Zębowice absolutorium z tytułu wykonanej działalności finansowej w 
gminie za 1993i rok.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr XXV/138/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 4 marca 1994 r.

w sprawie zmiany własnej uchwały nr XXIII/127/93 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
1994.

Na podstawie art. 14, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "e" i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, art. 8, art. 
37, art. 47, art.52 ust. 2 ustawy z 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z 
1993 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Paragrafowi 2 uchwały nadaje się następujące brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w 
wysokości 9.998.533 tys. zł.

§2
Paragrafowi 3 uchwały nadaje się brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 
11.784.200 tys. zł.

§3
Paragrafowi 4 uchwały nadaje się brzmienie: Źródłem finansowania niedoboru budżetowego jest 
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 752.014 tys. zł. oraz kredyt w wysokości 
1.100.000 tys. zł.

§4
Dodaje się nowy §6 o brzmieniu: zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać pożyczki 
krótkoterminowe nie przekraczające 500.000 tys. z.



§5
Dotychczasowy §6 staje się §7 o brzmieniu: Upoważnia się Zarząd Gminy do zmian w budżecie 
gminy polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu; a 
poprzedni §7 wykreśla się.

§6
Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Szczegółowy podział dochodów i wydatków na działy, rozdziały i 
paragrafy ustala załącznik do uchwały liczący 12 stron

§7
Dotychczasowy paragraf 8 otrzymuje nr 9 i następującą treść: 1. Wykonanie uchwały zleca się 
Zarządowi Gminy.  2. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do sporządzenia i ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały nr XXIII/127/93 z dnia 27 grudnia 1993 r. 

§8
Dotychczasowe §9 i §10 stają się §10 i §11.

§9
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.

§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1994 r. 

Uchwała nr XXV/139/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 4 marca 1994 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U nr 16 poz. 95 z późn. zm.) i art. 22 pkt2, art. 23  ust. 1, art. 24 pkt 1 ustawy z 
dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. nr 129 poz. 600) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§1
W celu uzupełnienia posiadanych zasobów finansowych Rada Gminy Zębowice, zaciąga kredyt 
długoterminowy z pięcioletnim okresem spłaty w wysokości 1.100.000.000 tys. zł z 
przeznaczeniem na budowę wodociągu gminnego.

§2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte z podatku od nieruchomości.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Uchwałą niniejszą uchyla się uchwałę nr XXIII/129/93 Rady Gminy Zębowice.



§6 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXV/140/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 4 marca 1994 r.

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Na podstawie art. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o 
gospodarce gruntami i wywłaszczenia nieruchomości Dz.U. nr 30 poz. 107 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przekazać do zbycia w drodze sprzedaży działki:
a) działka niezabudowana nr 551/15 k.m. 12 o powierzchni 0,8034 ha położoną we wsi Zębowice,
b) działka niezabudowana nr 552/15 k.m. 12 o powierzchni 1,0642 ha położoną we wsi Zębowice,
c) działka niezabudowana nr 522/15 k.m. 12 o powierzchni 0,1662 ha położoną we wsi Zębowice.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXV/141/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 4 marca 1994 r.

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Na podstawie art. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o 
gospodarce gruntami i wywłaszczenia nieruchomości Dz.U. nr 30 poz. 107 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przekazać do zbycia w drodze sprzedaży działki:
a) działka niezabudowana nr 745/152 k.m. 3 o powierzchni 0,0017 ha położoną we wsi Radawie,
b) działka niezabudowana nr 619/132 k.m. 14 o powierzchni 0,0780 ha położoną we wsi Zębowice,
c) działka niezabudowana nr 739/15 k.m. 15 o powierzchni 0,0936 ha położoną we wsi Zębowice,
d) działka niezabudowana nr 740/15 k.m. 15 o powierzchni 0,0792 ha położoną we wsi Zębowice,
e) działka niezabudowana nr 741/15 k.m. 15 o powierzchni 0,0856 ha położoną we wsi Zębowice.



§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXV/142/94
Rady Gminy Zębowice
z dnia 4 marca 1994 r.

w sprawie nabycia gruntu na rzecz mienia komunalnego gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić zarząd Gminy do nabycia:
a) działki gruntu o pow. 0,2660 ha, działki nr 676/155 k.m. 1 położoną we wsi Knieja,
b) działki gruntu o pow. 0,3470 ha, działki nr 678/155 k.m. 1 położonej we wsi Knieja.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXVI/143/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 kwietnia 1994 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ordynacja wyborcza do rad gmin 
(Dz.U. nr 16 poz. 96) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Stwierdza wygaśniecie mandatu radnego - Eryka Michalczyk zmarłego 7 marca 1994 roku, 
wybranego w okręgu nr 7 obwód 1.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXVI/144/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 kwietnia 1994 r.

w sprawie odwołania skarbnika gminy.

Na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
nr 21 poz. 124 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Odwołała, na własną prośbę zainteresowanej osoby, panią Stanisławę Kotyś ze stanowiska 
skarbnika gminy.
Za odwołaniem oddano13 głosów.
przeciwko odwołaniu 0 głosów.
wstrzymało się 0 radnych.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXVI/145/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 kwietnia 1994 r.

w sprawie powołania skarbnika gminy.

Na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
nr 21 poz. 124 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Powołała na stanowisko skarbnika gminy panią Irenę Dzikowską.
Za odwołaniem oddano13 głosów.
przeciwko odwołaniu 0 głosów.
wstrzymało się 0 radnych.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.



§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy Zębowice.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXVI/146/94
Rady Gminy Zębowie

z dnia 29 kwietnia 1994 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 
trytodialnym (Dz.U nr 16 poz. 95 z późn. zm.) i art. 22 pkt2, art. 23  ust. 1, art. 24 pkt 1 ustawy z 
dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. nr 129 poz. 600) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§1
W celu uzupełnienia posiadanych zasobów finansowych Rada Gminy Zębowice, zaciąga kredyt 
długoterminowy z pięcioletnim okresem spłaty w wysokości 950.000.000 tys. zł z przeznaczeniem 
na budowę wodociągu gminnego.

§2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte z podatku od nieruchomości.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w żice z dniem podjęcia.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXVI/147/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29kwietnia 1994 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.) i §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 grudnia 1991 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 116 
poz. 502) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 



16 poz.95) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wysokość od posiadania psów w kwocie 50.000 zł od 1 psa.

§2
Obowiązek podatkowy należy wykonać w terminie do 15 maja 1994 r. bez wezwania.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Rady Gminy w 
Zębowicach nr XX/102/93 z 29 stycznia 1993 r. oraz uchwała nr XXIV/132/94 z 2 lutego 1994 r.

Uchwała nr XXVI/148/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 kwietnia 1994 r.

w sprawie nabycia działki w Zębowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić zarząd Gminy Zębowice do nabycia działki nr 572/12 k.m. 12 o powierzchni 0,0076 ha, 
położonej w Zębowicach z przeznaczeniem jej na zatokę autobusową.

§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXVI/149/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 kwietnia 1994 r.

w sprawie nabycia działki w Zębowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:



§1
Upoważnić zarząd Gminy Zębowice do nabycia działki nr 757/27 k.m. 15 o powierzchni 0,0710 ha, 
położonej w Zębowicach z przeznaczeniem jej na drogę dojazdowa do działek budowlanych.

§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXVI/150/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 kwietnia 1994 r.

w sprawie nabycia działki w Zębowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić zarząd Gminy Zębowice do nabycia działki nr 330/19 k.m. 4 o powierzchni 0,7800 ha, 
położonej w Radawiu z przeznaczeniem jej pod wydobycie gliny dla cegielni.

§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXVI/151/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 kwietnia 1994 r.

w sprawie nabycia działki w Zębowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić zarząd Gminy Zębowice do nabycia działki nr 91/1 o powierzchni 0,0010 ha, położonej 
w Siedliskach z przeznaczeniem jej na drogę lokalną.



§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr I/1/94 
Rady Gminy Zębowice

z dnia 24 czerwca 1994 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 
Nr 16poz.95 z późn. zm./ i art.37 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 
z późn. zm./ Rada Gminy wybiera:

1. Przewodniczącym Rady Gminy w Zębowicach wybiera Józefa Morawca w tajnym
    głosowaniu, przy czym  za wyborem głosowało 14 radnych na 16 obecnych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  nr I/2/94
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 czerwca 1994 r.

w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego  Rady Gminy w Zębowicach

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 
Nr 16, poz.95 z późn. zm./ Rada Gminy w Zębowicach:

1. Ustala, że przewodniczący Rady Gminy w Zębowicach
      ma dwóch zastępców.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Uchwała  nr I/3/94
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24 czerwca 1994 roku

w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Gminy. 

Na podstawie art,19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala :



1. Na podstawie wyników tajnego głosowania zastępcami przewodniczącego Rady Gminy
    zostali wybrani:
    - Dorota Wons
    - Konrad Zowada

     Za wyborem głosowało 16 radnych przy obecności 16 radnych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Uchwała  nr I/4/94
Rady  Gminy w Zębowicach

z dnia 24 czerwca 1994 r.

w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego

Na podstawie art.78 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /
Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm./ i art.37 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 z późn.zm./ Rada uchwala co następuje:

1. Na podstawie wyników tajnego głosowania Delegatem do Sejmiku Samorządowego został 
wybrany Waldemar Czaja, 13 głosami, na 16 obecnych radnych. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  nr I/5/94
Rady  Gminy  w Zębowicach
z dnia 24 czerwca 1994 roku

w sprawie zmian w statucie Gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 i art.21 ustawy d dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:  

§ 1.
Dokonać zmiany statutu gminy i w § 7 w ust.2 dodać zadania: "Prawo zgłaszania kandydatów na 
stanowisko wójta mają wyłącznie radni załączając pisemną zgodę kandydata.
Kandydatów na pozostałych członków zarządu zgłaszają radni i wójt gminy, spośród radnych
za ich zgodą"

§ 2
Dokonać zmiany statutu gminy i  § 6 statutu nadać następujące brzmienie: "Rada Gminy powołuje 
następujące komisje stałe:
a/ rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska , prawa i porządku publicznego,
b/ oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej ,
c/ budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług
d/ komisję rewizyjną.



§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwała  nr I/6/94
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24 czerwca 1994 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 
nr 16,poz.95 z późn.zm./ oraz § 25 ust.2 statutu Gminy Zębowice Rada Gminy w Zębowicach 
wybrała:

1. Na przewodniczącego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku 
publicznego -
    radnego Alfreda Panicza w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr I/7/94
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24 czerwca 1994 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 
Nr 16 poz.95 z późn.zm./ oraz § 25 ust.2 statutu Gminy Zębowice Rada Gminy wybrała:

1. Na przewodniczącego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej- radną 
Dorotę Wons w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  nr I/8/94
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 24 czerwca 1994 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 
Nr 16 poz.95 z późn.zm./ oraz § 25 ust.2 statutu Gminy Zębowice Rada Gminy w Zębowicach 
wybrała:



1. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej - radnego Waldemara Czaje w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym się.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/9/94 
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 24 czerwca 1994 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

Na podstawie art,21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. Nr 16 poz.95 z późn. zm./ oraz § 25 ust.2 statutu Gminy Zębowice Rada Gminy w 
Zębowicach wybrała:

1. Na przewodniczącego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i 
mieszkaniowej, handlu i usług radnego Jana Wodarczyka w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Załącznik nr 1 do uchwały
nr I/10/94 Rady Gminy Zębowice
z dnia 30 czerwca 1994 roku

                                                       REGULAMIN
                              wyboru Wójta Gminy i członków Zarządu Gminy

1. Kandydatów na Wójta Gminy mogą zgłaszać wyłącznie radni, ,przekładając jednocześnie 
pisemną zgodę 

    kandydatów na kandydowanie.
2. Kandydatów na członków Zarządu Gminy mają prawo zgłaszać radni jak i wybrany uprzednio 

Wójt.
    Zgodę na kandydowanie radni wyrażają ustnie w trakcie sesji
3. Wybory Wójta i członków Zarządu dokonuje Rada 
    przy pomocy 3-osobowej komisji skrutacyjnej wybranej  spośród radnych. 
4.Przy wyborze Wójta obowiązują następujące zasady:
a/ wyboru dokonuje się z pośród nieograniczonej liczby kandydatów, którzy nie muszą być 

radnymi.
b/ radni głosują poprzez postawienie znaku "X" obok nazwiska wybranego kandydata na kartce do 

głosowania,
c/ w razie ustalenia przez komisję skrutacyjną, że żaden z kandydatów  nie otrzymał bezwzględnej 

większości głosów, przeprowadza się następną turę wyborów, przy czym jeśli było więcej niż 2 
kandydatów to do następnej tury nie przechodzi kandydat, który otrzymał  najmniejszą ilość 
głosów. 

d/ komisja zarządza dalsze głosowanie, aż do czasu uzyskania bezwzględnej większości głosów 



przez 1 z kandydatów, chyba, że w 2-ch kolejnych turach kandydaci uzyskują te same ilości 
głosów, wówczas o ponownej turze wyborów decyduje Rada w głosowaniu jawnym /odkłada 
wybory na inny termin, albo głosuje do skutku/.

e/ po wybraniu Wójta Gminy, Rada Gminy przystępuje do wyboru pozostałych członków zarządu.
5. Przy wyborze członków Zarządu Gminy obowiązują następujące zasady:
a/ wyboru dokonuje się z pośród nieograniczonej liczby kandydatów,
b/ radni głosują poprzez postawienie znaku "X" obok wybranych 4 kandydatów na kartce do 

głosowania,
c/ w skład Zarządu wchodzą ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

Uchwała  nr II/11/94
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 czerwca 1994 roku

w sprawie wyboru Wójta  Gminy.

Na podstawie art.26 ust.1,2 i 3 i art.28 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn. zm.) Rada Gminy:

1. Wybiera Wójta Gminy w osobie Jana Beka w głosowaniu tajnym - przy czym za wyborem 
głosowało 15 radnych przy obecności 17 radnych.

2. Umowę o pracę z wybranym Wójtem zawrze Przewodniczący Rady Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała  nr II/12/94
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 30 czerwca 1994 r.

w sprawie wyboru Zarządu Gminy.

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. nr 16,poz.95 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

1. Na podstawie wyników tajnego głosowania, większością głosów członkami Zarządu Gminy 
zostali wybrani następujący radni:
1. Koziolek Jan
2.Larisz Norbert
3. Morawiec Józef
4. Wons Dorota

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II/13/94
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 30 czerwca 1994 roku

w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarządu Gminy może samodzielnie zaciągnąć 



zobowiązania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz.95 z późn. zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1.
Upoważnić Zarząd Gminy w Zębowicach w 1994 r. do zaciągnięcia samodzielnie zobowiązań w 
imieniu gminy w wysokości 4,5 mld zł (słownie: cztery miliardy pięćset milionów złotych) tj. 
kwoty ustalonej w budżecie gminy na ten roki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1994 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 

Uchwała  nr III/14/94
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 26 sierpnia 1994 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 rok.

Na podstawie art.14,art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "e", pkt 10 oraz art,58 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn. zm./ oraz art.7 ust.1 art.8, art.37, 
art.47, art.52 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. -prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 Nr 72 
poz.344)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Paragrafowi 2 uchwały XXIII/127/93 nadaje się następujące brzmienie:
" ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.946,213 tyś zł
- załącznik str.01 do 04" 

§  2
Paragrafowi 3 uchwały XXIII/127/93 nadaje się brzmienie:
"ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.788.227 tyś zł
zał. str.05 do 12"

§ 3
Paragrafowi 4 uchwały XXIII/127/93 nadaje się brzmienie:
"Źródłem finansowania niedoboru budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w kwocie 752.014 tyś zł oraz kredyt w wysokości 2.090.000 tyś zł"

§ 4
Zmienia się wysokość kredytu zaciągniętego przez Zarząd Gminy w Zębowicach
z kwoty 1.1OO.000 tyś zł na kwotę 1.140.000 tyś

§ 5
W budżecie gminy dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy działami wydatków:
a/ zwiększenie w dziale 74 o kwotę następującą:
rozdział 7523 § 31 o 60.000 tyś 
            7523 § 35 o  9.000 tyś



            7523 § 36 o 20.000 tyś
b/ zmniejszenie w dziale 70 o następujące kwoty:
rozdział 7262 § 36 o 89.000 tyś zł

§ 6
Integralną część uchwały stanowi załącznik określający  szczegółowo zmiany w budżecie. 

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

Uchwała nr III/15/94
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 26 sierpnia 1994 roku

w sprawie składu  osobowego stałych  komisji Rady Gminy w Zębowicach.   

Na podstawie art. 21 ust.1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
16 poz.95 z późn. zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

1. Powołuje składy osobowe stałych komisji Rady Gminy.
Członkami komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony  środowiska, prawa i porządku
publicznego zostały wybrane następujące osoby:
1. Jagoda Jerzy                 - członek
2. Kowalski Józef                     "
3. Koza Franciszek                   "
4. Mateja Jan                           "
5. Moj Hubert                          "
6. Czyrski Zygmunt                   "
7. Jośko Eugeniusz                   "
8. Proszewski Tomasz              "

Członkami  komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej zostały
wybrane następujące osoby:
1. Czaja Waldemar                     członek
2. Hermański Jerzy                          "
3.Koziolek Jan                                 "
4.Zowada Konrad                           " 
5. Binkowski Józef                           "
6. Kotarski Józef                              "
7. Możdżeń Paweł                            "
8. Ticman Kornelia                           "

Członkami komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 
handlu
 i usług zostały wybrane następujące osoby
1. Bensz Norbert                            członek
2. Jagoda Jerzy                                   "
3. Kokot Wilhelm                                "
4. Larisz Norbert                                 "
5.Otrzonsek Paweł                              "



6. Grzesik Henryk                                "
7. Urbanek Regina                               "
8. Zieleźnik Teresa                               "

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr III/16/94
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 26 sierpnia 1994 roku

w sprawie wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń

Na podstawie art.6 § 1 ustawy dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegium d/s wykroczeń 
/Dz.U. z 1971 r. nr 12 poz.118 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

1. Dokonała wyboru 2 członków kolegium d/s Wykroczeń 
    1/ Binkowski Józef
    2/ Jośko Zygmunt

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała  nr III/17/94
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 26 sierpnia 1994 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu w Opolu.

Na zasadzie art.134 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (jednolity tekst Dz.U. nr 7 z 1994 r, poz.25) Rada Gminy w Zębowicach ustala co 
następuje:

1. Dokonała wyboru w głosowaniu tajnym 5 ławników do Sądu w Opolu
   na kadencję lat 1995 - 1998.

2. Dokonała wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Opolu
    1. Adamski Gerard

3.Dokonała wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu
   1. Bobra Urszula
   2. Kozioł Edward
   3. Nowak Monika 
   4. Tangerman Elfryda
z tego do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Opolu
   1. Nowak Monika



4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr III/18/94
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 26 sierpnia 1994 r.

w sprawie  ustalenia wysokości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb kandydatów do 
spółdzielni mieszkaniowych zamierzających podjąć we własnym zakresie budowę domów 
jednorodzinnych. 

Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia o4 października 1991 r.  o zmianie niektórych 
warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o 
zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 103, poz.446/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Na zaspokojenie potrzeb kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych spełniających warunki 
określone w art.7 i art.8 ust.2 cytowanej ustawy  w rejonie ulic Bratków o ogólnej powierzchni 
0.2329 ha.
Grunty te w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Gminy Zębowice nr 100/XIX/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. przeznacza się  pod 
zabudowę jednorodzinną. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Gminy.

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/19/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 sierpnia 1994 r.

w sprawie ustalenia zadań inwestycyjnych związanych z przygotowaniem terenów na cele 
budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 04 października 1991 r. o zmianie niektórych 
warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o 
zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 103,poz.446/ Rada Gmin uchwala co następuje:

§ 1
Celem przygotowania terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego w
tym uzbrojenia terenu oraz wyposażenia go w urządzenia komunalne, zostaną wykonane 
następujące prace:
   - droga gminna w Zębowicach Osiedle I, od ul. Bratków,



   - droga gminna w Radawiu ul. Główna
   - ułożenie kanalizacji burzowej oraz chodnika w Zębowicach przy ulicy Dobrodzieńskiej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr III/20/94
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 sierpnia 1994 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art.14 i 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 
16 poz.95 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Przewodniczącemu Rady Gminy w Zębowicach przysługuje z tytułu jego funkcji dieta w wysokości 
70 % średniego krajowego wynagrodzenia z pięciu podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wyboru 
przewodniczącego  Rady Gminy w Zębowicach. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Gminy.

Uchwała nr IV/21/94 
Rady gminy Zębowice

z dnia 13 października 1994 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w organizacji samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16, poz. 95 z późn. zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Rada Gminy pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 2
Rada Gminy w imieniu  ogółu wyborców  gminy Zębowice, wyraża następującą opinię:
1/ Gmina Zębowice winna pozostać w województwie opolskim,
2/ Gmina Zębowice chce być częścią powiatu oleskiego, o ile miasto Olesno wróci 
    do województwa opolskiego,
3/ w razie pozostania Olesna poza województwem opolskim, Gmina Zębowice życzyłaby
    sobie  być częścią powiatu opolskiego.

§ 3



Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr IV/22/94
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 13 października 1994 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 rok zmieniającą uchwałę nr XXIII/127/93 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 1993 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn.zm.) oraz art.7ust.1,art.37 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - prawo 
budżetowe(Dz.U. z 1993 r. nr 72 poz. 344) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 
W budżecie gminy dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy działami wydatków:
a/ zmniejszenia:  w dz. 74 o kwotę następującą:
                                       rozdział 7421 §  72 o kwotę 70.000 tyś zł
                          w dz.97 o kwotę następującą
                                      rozdział 9718 § 81 o kwotę 100.000 tyś zł
b/ zwiększenia:    w dz.50 o kwotę następującą:
                                       rozdział 5613 § 72 o kwotę 135.000 tyś zł 
                           w dz.83 o kwotę następującą:
                                        rozdział 8322 § 37 o kwotę 13.000 tyś zł
                                        rozdział 8495 § 31 o kwotę 20.000 tyś zł
                           w dz.93 o kwotę następującą: rozdział 9312 § 31 o kwotę 2.000 tyś zł

§ 2
W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 16 maja 1994 r. zmieniającym
 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych 
przychodów
 i rozchodów  (Dz.U. nr 66 poz.286) dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:
1. Dochody:
a/ zmniejszenia: w dz.74 o kwotę następującą:
                                 rozdział 7552 § 32 o kwotę 1.160.400 tyś. zł
                         w dz.90 o kwotę następującą: 
                                 rozdział 9019 § 51 o kwotę 135.000 tyś zł
                                             9019 § 59 o kwotę 1.000 tyś zł
b/ zmniejszenia: w dz.74 o kwotę następującą:
                                 rozdział 7552 § 35 o kwotę 1.160.400 tyś zł
                         w dz.90 o kwotę następującą:
                                 rozdział 9019 § 53 o kwotę 50.000 tyś zł
                                 rozdział 9019 § 55 o kwotę 85.000 tyś zł
                                 rozdział 9019 § 57 o kwotę 1.000 tyś zł
2. Wydatki :
a/ zmniejszenia 
    dz. 74 rozdział 7421 § 43            -  209 tyś
                          7421 § 44            -  2.300 tyś
    dz.82 rozdział  8211 § 44            -  35.000 tyś



    dz.83 rozdział  8322 § 44            -  2.000 tyś
    dz.86 rozdział  8615 § 44            -  3.100tyś
    dz.91 rozdział  9145 § 11            -  135.000 tyś
                           9145 § 17           -  9.262 tyś
                           9145 § 25            - 9.464 tyś
                           9145 § 28            - 10,000 tyś
                           9145 § 41             - 60.750 tyś
                           9145 § 42             - 4.050 tyś 
                           9146 § 44             - 10.000 tyś
                           9195 § 40             - 17.828 tyś
                            Razem                 - 298.963 tyś zł
b/ zwiększenia:
    dz.82 rozdział 8211 § 31             - 32.761 tyś
                         8211 § 43             - 5.957 tyś
    dz.83 rozdział 8322 § 43             - 791 tyś
    dz.86 rozdział 8615 § 37             - 3.010 tyś 
                         8615 § 43             - 90 tyś

    dz.91 rozdział 9142 § 11             100.000 tyś
                         9142 § 36              2.000 tyś
                         9142 § 41              43.000 tyś
                         9142 § 42              2.050 tyś
                         9142 § 43              1.118 tyś
                         9143 § 11              35.000 tyś
                         9143 § 36              4.064 tyś 
                         9143 § 41              17.750 tyś 
                         9143 § 42              2.000 tyś
                         9143 § 43              458 tyś
                         9144 § 25              9.464 tyś 
                         9146 § 28              10.000 tyś 
                         9146 § 31              9.262 tyś
                          9146 § 43             2.360 tyś
                          9148 § 40             17.828
                          Razem                  298.963 tyś zł

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

Uchwała nr IV/23/94 
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 23 października 1994 roku

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

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16, poz.95 z późn.zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Zarząd Gminy przy  współpracy komisji Rady Gminy oraz współpracy merytorycznych stanowisk 



Urzędu Gminy opracują projekt budżetu gminy. Projekt budżetu gminy powinien uwzględniać 
kontynuację zadań z poprzednich okresów  oraz najniezbędniejsze potrzeby zapewniające bieżące 
funkcjonowanie gminy wynikające z potrzeb gminy.

§ 2
W terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy - Zarząd Gminy przedkłada 
projekt budżetu wraz z objaśnieniami i  informacją o stanie mienia komunalnego Radzie  Gminy i 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3 
Zarząd Gminy podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu poprzez rozplakatowanie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4 
1. W terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy Zarząd Gminy, po otrzymaniu 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu gminy  oraz zapozna się z 
opinią  radnych, opracują ostateczną wersję budżetu gminy i w drodze uchwały przedłoży go 
Radzie Gminy.

2. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w przypadku nie 
uchwalenia budżetu w tym terminie podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu 
gminy,  jednak nie dłużej niż do 31 marca roku budżetowego. 

§ 5 
Po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu uchwała budżetowa podlega rozplakatowaniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.
1. Uchwała budżetowa określa:
a/ dochody budżetu gminy w podziale wg ważniejszych źródeł,
b/ wydatki budżetu gminy w układzie w/g działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:
-wydatków na inwestycje,
-wydatków bieżących'
- wydatków na wynagrodzenia,
- wydatków pochodnych od wynagrodzeń,
c/ rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1 % planu wydatków,
d/ planowany wynik finansowy,  wskazanie źródeł pokrycia w przypadku niedoboru.
2. Do uchwały dołącza się:
zał. nr 1 - zestawienie dochodów w układzie działów i rozdziałów oraz  § wskazujących
               ważniejsze źródła dochodów ,
zał. nr 2 - zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów i danymi wyszczególnionymi w 
pkt 1 lit. b,
zał. nr 3 - plan finansowy zadań zleconych przez administrację rządową,
zał. nr 4 - wykaz inwestycji finansowanych z budżetu
zał. nr 5 - informacja o stanie mienia komunalnego.

§ 7 
Coroczna uchwała budżetowa ustala:
1. upoważnia Zarząd do dokonywania zmian w budżecie w obrębie działów,
2. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w 

roku budżetowym /art.18 ust.2 pkt 9 d/
3. ustalenia wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania /art.18 
ust.2 pkt 10/.

§ 8 



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr IV/24/94
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 13 października 1994 roku

w sprawie aktualizacji wyceny gruntów.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca  1990 r. o samorządzie terytorialnym
/Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy  do przeprowadzenia aktualizacji cen gruntów  zabudowanych i 
niezabudowanych oddanych w wieczyste użytkowanie  nie częściej niż raz na 4 lata od poprzedniej 
wyceny /lub zawarciu aktu notarialnego o oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie/ aż do czasu, 
gdy inflacja spadnie poniżej 3 %rocznie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr IV/25/94 
Rady Gminy Zębowice

z dnia 13 października 1994

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16,poz.95 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze albo sprzedaży, albo oddania w wieczyste 
użytkowanie, względnie w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata działki nr 5/2 km 8 o 
pow.3.3500 ha KW 59045 położonej we wsi Radawie, a stanowiącej mienie komunalne gminy 
Zębowice.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr IV/26/94 
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 13 października 1994 roku

w sprawie nabycia mienia komunalnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Gminy w Zębowicach do nabycia po tytułem darmym działki 
zabudowanej nr 450/5 km 15 o pow.0.0624 ha położonej przy ul. Opolskiej 33, KW 59835 w 
Zębowicach wolnej od obciążeń.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
3. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4 .Uchwała podlega ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr IV/27/9
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 13 października 1994 roku

w sprawie składu osobowego komisji rewizyjnej.

Na podstawie art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn.zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

1. Powołuje w skład komisji rewizyjnej następujące osoby:

1/  Bensz Norbert
2/  Koza Franciszek
3/  Mateja Jan
4 / Otrzonsek Paweł
5  /Adamski Gerard
6/  Jośko Eugeniusz
7/  Kutz Jerzy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała  nr V/28/94
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 15 listopada 1994 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.



Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz.95 z późn. zm.)  oraz art. 22 ust.1 pkt 2, art.23 ust.1 i art.24 ustawy z dnia 10 
grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin (Dz.U. nr 129,poz.600) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnić Zarząd Gminy do zaciągnięcia w 1995 roku długoterminowej pożyczki w kwocie 
2.300.000.000, zł (dwa miliardy trzysta milionów złotych) na sfinansowanie budowy wodociągu w 
Radawiu, na które to zadanie brak pokrycia w planowanych dochodach gminy.

§ 2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte z podatku od nieruchomości.

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dnie4m podjęcia. 
  

Uchwała nr V/29/94
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 15 listopada 1994 roku

w sprawie zmian w uchwale nr III/14/94 z 26 sierpnia 1994 roku.

Na podstawie art.14 w związku z art.91 ust.4 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm.) na wniosek  Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu , Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1 
W uchwale nr III/14/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 r., 
tytułowi uchwały i wstępowi do niej nadaje się następujące brzmienie: "Uchwała nr III/14/94  Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia 26 sierpnia 1994 r.  zmieniająca uchwałę nr XXIII/127/93 Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm./ oraz art.22 ust.1 pkt 2 , art.23 ust.1 i art.24 ustawy z dnia 10 grudnia 
1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. nr 129 poz.600), a także art.7 ust.1, art.8, art.37, art.47, art.52 
ust.2 ustawy z dnia  5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe /Dz.U. z 1993 r. nr 72, poz.344/....."

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały nr III/14/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr V/30/94
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 15 listopada 1994 roku



w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm.) oraz art.7 ust.1 art.37 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - prawo
budżetowe (Dz.U. z 1993 r. nr 72 poz.344) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Paragrafowi 2 uchwały nr XXIII/127/93 nadaje się brzmienie:
"ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.186.613 tys. zł"
Zwiększenia dokonuje się w następujących działach:
dz.70 rozdział 7395 § 86 - 230.000 tyś zł
dz.86 rozdział 8615 § 88 - 10.400 tyś zł

§ 2 
Paragrafowi 3 uchwały nr XXIII/127/93 nadaje się brzmienie:
"ustala się wtdatki budżetu w wysokości 14.028.627 tyś zł". 
Zwiększenia dokonuje się w następujuących działach:
dz.70 rozdział 7395 § 72     - 230.000 TYŚ.
dz.86     "       8615 § 37     - 10.140 TYŚ

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

Uchwała nr V/31/94 
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 15 listopada 1994 roku

w sprawie powołania  komisji statutowej

Na podstawie art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn.zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Powołać doraźną komisję Rady Gminy do opracowania nowego statutu gminy w składzie:
1. Morawiec Józef                   -  przewodniczący
2. Czaja Teresa                      -  członek
3. Czaja Waldemar                        "
4. Larisz Norbert                            "
5. Mateja Jan                                 "
6. Wons Dorota                             "

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VI/32/94
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 grudnia 1994 r.



w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 r.

Na podstawie art.18ust.1 2 pkt 4 oraz art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. 16 poz.95 z późn.zm./ oraz art.7  ust.1 , art.37 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 
r. - prawo budżetowe (Dz.U.  z 1993 r. nr 72 poz.344/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Paragrafowi 2 uchwały nr XXIII/127/23 nadaje się brzmienie:
"ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.510.802 tyś"
Zwiększenia dokonuje się w następujących działach:
dz.40 rozdział 4495 § 78 - 171,257 tyś.
                     4495 § 86 - 50.000 tyś
dz.86 rozdział 8613 § 88 - 80900 tyś
                     8615 § 88 - 17.400 tyś
dz.91 rozdział 9189 § 88 - 332 tyś 
dz.97 rozdział 9711 §90 - 4.300 tyś

§ 2
Paragrafowi 3 uchwały nr XXIII/127/93 nadaje się brzmienie:
"ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14356.816 tyś"
Zwiększenia dokonuje się w następujących działach
dz.40 rozdział 4495 § 72 - 221.257 tyś
dz.86 rozdział 8613 § 22 - 80.900 tyś
                     8615 § 21 - 2.400 tyś
                     8615 § 36 - 9.000 tyś
                     8615 § 37 - 6.000 tyś
dz.91 rozdział 9189 § 36 - 332 tyś
                     9146 § 31 - 4.300 tyś 

§ 3
W budżecie gminy dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy działami wydatków:
a/ zwiększenia:
dz.50 rozdział 5613 § 72 - 457.033 tyś
dz.70     "       7395 § 72 - 246.765 tyś
dz.74     "       7523 § 72 - 250.000 tyś
dz.87     "       8795 § 36 - 5.000 tyś
b/ zmniejszenia:
dz.50 rozdział 5613 § 31 - 50.000 TYŚ 
             "       5613 § 36 - 550.000 TYŚ
dz.70     "       7262 § 35 - 40.000 tyś
dz.79     "       8211 § 11 - 100.000 tyś
                     8211 § 17 - 10.000 tyś
                     8211 § 41 - 70.000 tyś
dz.83    "        8322 § 41 - 15.000 tyś 
dz.91    "        9146 § 11 - 60.798 tyś
            "        9146 § 41 - 63.000 tyś 

§4 
W budżecie gminy dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziałach 
zadań zleconych:
a/ zmniejszenia:



dz.86 rozdział 8615 § 36 - 19.300 tyś
                     8615 § 37 - 9.000 tyś
dz.89     "       8982 § 31 - 160 tyś
dz. 91    "       9142 § 31 - 24.531 tyś 
                     9142 § 44 - 1.500 tyś

b/ zwiększenia: 
dz.86 rozdział 8615 § 31 - 11.000 tyś
                      8615 §17 - 1.800 ty ś
                      8615 § 28 - 2.100 tyś 
                      8615 § 41 - 12.550 tyś
                      8615 § 42   850 tyś
dz.89    "         8992 § 36 -  160 tyś
dz.91    "         9142 § 36 - 7.143 tyś
                      9142 § 41 - 18.888 tyś

§ 5
Załącznikowi do uchwały  nr III/14/94 wymienionemu w  6 w/w uchwały nadaje się następujące 
brzmienie:
"Dochody: 
zwiększono o kwotę:
dz. 40 rozdział 4495 § 86  - 150.000 tyś
dz.56       "      5613 § 86  - 260.000 tyś
dz.86       "      8613 § 88  - 334.900 tyś
                      8615 § 88  - 21.200 tyś
dz.91       "      9142 § 88  - 143.531 tyś
                      9189 § 88   - 5.000 tyś 
dz.97       "      9712 § 90  - 33.049 tyś
Razem:                              947.680 tyś zł

Wydatki:
zwiększono o kwotę:
dz.40 rozdział 4495 § 72 - 1.140.000 tyś
dz.50     "       5613 § 72 - 326.347 tyś
dz. 79    "       8211 § 31 - 33.049 tytś
dz. 86    "       8613 § 22 - 334.900 tyś
                     8615 § 11 - 19.000 tyś
                     8615 § 17 - 2.200 tyś
dz.91     "       9142 § 11 - 62.000 tyś
                     9142 § 17 - 21.7008 tyś
                     9142 § 31 - 25.000 tyś 
                     9142 § 36 - 4.000 tyś
                     9142 § 41 - 27.267 tyś
                     9142 § 42 - 1.744 tyś
                     9142 § 43 - 1.812 tyś 
            "        9189 § 36 - 5.000 tyś
Razem :                            2.004.027 tyś zł"

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



Uchwała nr VI/33/94
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 28 grudnia 1994 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "C" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn.zm.) oraz art.22  ust.1 pkt  2, art.23 ust.1 i art.  24 ustawy 
z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129 poz.600)  Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Rada Gminy postanawia zaciągnąć w 1995 r. długoterminową pożyczkę w kwocie 1.500.000 zł 
(słownie: jeden miliard pięćset milionów  złotych) na sfinansowanie budowy wodociągu w 
Radawiu, na które to zadanie brak pokrycia w planowanych dochodach gminy.

§ 2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte z podatku od nieruchomości.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr VI/35/94
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 28 grudnia 1994 roku

zmieniająca uchwałę nr V/29/94 z dnia 15 listopada 1994 roku w sprawie zmian w uchwale nr 
III/14/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz.95 z późn. zm./ oraz na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 
We wstępie do uchwały nr V/29/94 z dnia 15 listopada 1994 r. słowa:"...art.14 w zw. z art.91 ust.4" 
zastąpić słowami : "... art.18 ust.2 pkt 4 ..."

§ 2
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.



Uchwała n r VI/36/94
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 grudnia 1994 roku

w sprawie zmian do uchwały nr V/28/94 z dnia 15 listopada 1994 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1990 r. nr 16 poz.95 z późn.zm./  na wniosek Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu, Rada Gminy w Zębowicach postanawia:

§  1. 
1. We wstępie do uchwały /podstawie prawnej / w miejsce słów:
  " ...art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "d"...: " wstawia się słowa "...art.18 ust.2 pkt 9 lit. "c" ..."
2. Paragrafowi uchwały nadaje się brzmienie : ,,, "Rada Gminy postanawia zaciągnąć w 1995 r. 
długoterminową
pożyczkę w kwocie 2.300.000.000, zł/ słownie: dwa miliony trzysta milionów  złotych/ na 
sfinansowanie 
budowy wodociągu w Radawiu, na które to zadanie brak jest pokrycia w  planowanych dochodach 
gminy:"

§ 2
Pozostała  treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Uchwała nr VI/37/94 
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 grudnia 1994 roku.

w sprawie zmiany uchwały nr III/20/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku o ustaleniu wynagrodzenia 
Przewodniczącego Rady Gminy. 

Na podstawie art.14 i art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. nr 16, poz. 95 z późn. zm. Rada Gminy  w Zębowicach uchwala co następuje:

1. Paragrafowi 1 uchwały Rady Gminy Nr III/20/94 nadaje się  następujące brzmienie:
   "Przewodniczącemu Rady Gmin y w Zębowicach przysługuje z tytułu  dieta w wysokości 70 % 

średniego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za poprzedni kwartał ogłoszonego 
Obwieszczenia Prezesa GYS"

2. Pozostałe punktu uchwały nr III/20/94 pozostają bez zmian. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy 
    w Zębowicach.



4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 

Uchwała nr  VI/38/94
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 grudnia 1994 roku

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Na podstawie art. 6  b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity 
Dz.U. nr 94 poz.431 z 1993 r./  oraz art.66 ust.5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz.U. 
nr 101 poz.444/ i art.6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
/Dz.U. nr 9 poz.31 z późn.zm. / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 
1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego i leśnego i od nieruchomości należnych 
od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Do należności podatkowych objętych  łącznym zobowiązaniem pieniężnym  określonym w § 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie łącznego zobowiązania 
pieniężnego /Dz.U. nr 12 poz.47/- przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2 
Inkasentami mogą być oso0by fizyczne lub osoby prawne, z którymi Wójt zawał umowę o 
prowadzenie inkasa.

§ 3
Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4 
Traci moc uchwała nr XVI/78/92 z dnia 25 marca 1992 r.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Uchwała nr VI/39/94
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 grudnia 1994 roku

popierająca wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zawarty w Uchwale nr 66 Rady Miejskiej w 
Skierniewicach z dnia 09 grudnia 1994 roku.

na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. z 1990 r. nr 16.poz.95 z późn.zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Poprzeć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zawarty w uchwale nr 66 Rady Miejskiej w 
Skierniewicach z dnia 9 grudnia 1994 r. o zbadanie:
1. zgodności z Konstytucją art.4, art.39 ust.2 i art.45 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie 
lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 105 poz.509),
2. zgodności  z Ustawą Konstytucyjną z dnia 17 października 1992 r. i ustawą powołaną w pkt 1 



rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 listopada w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie 
wypłat dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 119, poz.571). 

§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Gminy w Zębowicach do przekazania uchwały Trybunałowi 
Konstytucyjnemu za pośrednictwem Zarządu Miasta w Skierniewicach.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


