
UCHWAŁA  Nr XXV/189/2002
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 25 marca 2002r.

W sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  / tekst jednolity/ Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591/  oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. / Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz. 778 i 
Nr 110 poz. 1255, z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 
119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 
98 poz.1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623/ Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2002r. o kwotę 119.266 zł, z tego:

1.Dz. 010 Rolnictwo o łowiectwo – 24.200 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 24.200 zł
§ 661 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycja i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień między jst – 24.200 zł

1. Dz.600 – transport i łączność – 86.000 zł
Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne – 86.000 zł
§ 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw 
pozyskane z innych źródeł – 86.000 zł

9.Dz.853 – Opieka społeczna – 9.066 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 680 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 680 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 8.386 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 8.386 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2002r.dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Zwiększenia w wysokości 164.966 zł, z tego:

3.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 26.900 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 26.900 zł

- wydatki inwestycyjne - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 
wykonanie dokumentacji na tranzyt kanalizacji Zębowice –Dobrodzień – 26.900 zł

2.   Dział 600 – Transport i łączność – 129.000 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 129.000 zł

- wydatki inwestycyjne - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 129.000 
zł : budowa dróg:

-  500 mb w Poczołkowie   -96.000 zł
-  1115 mb w Siedliskach   - 7.000 zł
- 527 mb w Zębowicach  dz. nr 62 k.m. 16 – 3.000 zł
- 190 mb w Zębowicach ul. Bratków – 3.000 zł



- 1200 mb w Leśniokach – 6.000 zl
- 2020 mb  w Knieja- Łąka – 7.000 zł
- 1300 mb w Radawiu na ul. Polnej – 7.000 zł

3.    Dział 853 – Opieka społeczna – 9.066 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 680 zl

- pozostałe wydatki bieżące – 680 zł
- Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 8.386 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.386 zł

Zmniejszenia w wysokości 45.700 zł, z tego:
2.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.700 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.700 zł

- wydatki inwestycyjne - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa 
wodociągu we wsi Osiecko – 2.700 zł

2.    Dział 600 – Transport i łączność – 43.000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 43.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł
- wydatki inwestycyjne - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.000 

zł, budowa dróg:
- 1115 mb w Siedliskach – 7.000 zł
- 527 mb w Zębowicach dz. nr 62 k.m. 16 – 3.000 zł
- 190 mb  w Zebowicach ul. Bratków – 3.000 zł
- 1200 mb w Leśniokach  - 6.000 zł
- 2020 mb Knieja-Łąka – 7.000 zł
- 1300 mb w Radawiu na ul. Polnej – 7.000 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2002r. wynosi 5.486.042 zł:

- dochody – 5.486.042 zł
- wydatki -   5.199.042 zł
- rozchody –   287.000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

UCHWAŁA   Nr XXV/190/2002
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art.57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137 
poz.926 z późn. zm./  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości 10% z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 
terminu płatności podatków.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Nr IV/40 /99m z dnia 
11 marca 1999r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

UCHWAŁA   Nr XXV/191/2002r
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591/ oraz art.1 pkt 1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.27, art.28, art.35 
ust. 1 i 2, art.37-41, art.67-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
/Dz.U. Nr 115 poz.741 z późn. zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze sprzedaży działki niezabudowanej Nr 400/1 z 
k.m. 4 o pow. 0,0410 ha, położonej w obrębie Radawie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  Nr XXV/192/2002
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie finansowania dożywiania uczniów

Na podstawie art. 4 ust.1 , art.13 , art.16 ust.3, art.34 ust.5, art.41 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 1999r. 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 2001r. Nr 72 poz.748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973,Nr 111 
poz.1194 i Nr 122 poz. 1349 i Nr 154 poz.1792/ w związku z § 2 ust.2 Rozporządzenia Rady 
ministrów z dnia 5 stycznia 2002r./Dz.U. Nr 6poz. 56/ oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:
                

§ 1
Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w formie 
dożywiania dzieci.



a/ gdy dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.4 
ust. 1 z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej – uczeń korzysta z posiłków nieodpłatnie,
b/ gdy dochód w rodzinie wynosi od 200% do 300% kryterium dochodowego określonego  w art.4 
ust.1 rodzina ponosi 50% odpłatności, 
c/ gdy dochód rodziny wynosi 301% do 400% kryterium dochodowego określonego w art.4 ust. 1 
rodzina ponosi 70% odpłatności,
d/ gdy dochód rodziny przekracza 401% i więcej kryterium dochodowego określonego w art.4 ust. 
1 rodzina ponosi pełną odpłatność.

§ 2
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 
mocy art.41 ustawy o pomocy społecznej może odstąpić od pobrania odpłatności w całości lub w 
części.    

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXIII/156/97 z 1997r.

UCHWAŁA NR XXVI/197/2002
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 2002 roku

w  sprawie  uchwalenia  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  we  wsi 
Radawie.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40-42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, 
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 
2001r. Nr 14, poz. 124) - Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia podstawowe

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Radawie, którego 
przedmiotem są:

a) teren położony przy ul. Stawowej,
b) teren położony przy ul. Opolskiej i Zamkniętej,
c) teren położony przy ul. Opolskiej i Wiejskiej.

§ 2
1. Granice terenów objętych planem określają rysunki stanowiące załączniki nr 1-3 do niniejszej 

uchwały.
2. Ustalenia  określone  na  rysunkach  planów  wraz  z  przepisami  niniejszej  uchwały  stanowią 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



§ 3
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części graficznej składa się z rysunków 

planu oznaczonych nr 1, 2 i 3 wykonanych na mapach w skali 1 : 1500 i 1 : 2000.
Rysunki  planu  przy  pomocy  graficznych  oznaczeń  określają  przeznaczenie  i  warunki 
przestrzennego zagospodarowania terenów.

2. Rozróżnia się następujące rodzaje ustaleń regulujących rysunku planu:
1) Obowiązujące, określone na rysunkach nr 1, 2 i 3,

a) granice obszarów objętych planem,
b) linie  rozgraniczenia  terenów  o  różnym  przeznaczeniu  lub  o  różnych  zasadach 

zagospodarowania,
c) symbole przeznaczenia terenów,
d) nieprzekraczalny linie zabudowy.

2) Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny, dozwolone jest ich uściślenie na etapie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 4
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mówi się o:

1) Terenie  -  należy  przez  to  rozumieć  wyznaczony  liniami  rozgraniczającymi  obszar  o 
określonej funkcji oznaczonej odpowiednim symbolem użytkownika.

2) Przedstawieniu  podstawowym  -  należy  przez  to  rozumieć  rodzaj  przeznaczenia 
dominującego na danym terenie.

3) Zagospodarowaniu tymczasowym - należy przez to rozumieć
4)  dopuszczalny  planem  sposób  użytkowania  lub  zagospodarowania  terenów  do  czasu 

realizacji przeznaczenia podstawowego.
5) Usługach  komercyjnych  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekty:  usługowo-handlowe, 

gastronomiczne, rzemiosła, instytucji finansowych, jednostek gospodarczych o charakterze 
usługowym,  łączności  oraz  innych o charakterze  usługowym,  nie  zakłócających funkcji 
mieszkaniowej oraz nie wywołujących konfliktów sąsiednich.

6) Mieszkalnictwo funkcyjne - należy przez to rozumieć
7)  mieszkania służbowe lub mieszkania właścicieli, władających albo zarządców obiektu o 

przeznaczeniu podstawowym.
8) Urządzeniach  towarzyszących  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekty  technicznego 

wyposażenia (naziemne i podziemne) służące funkcji dominującej.
9) Drogach głównych, lokalnych gminnych, dojazdowych o ciągach pieszo-jezdnych - należy 

przez to rozumieć drogi publiczne realizowane na zasadach określonych w przepisach o 
drogach publicznych.

10) Dojeździe (do działki) - należy przez to rozumieć części terenu działki służącym potrzebom 
komunikacji  to  znaczy:  przeprowadzeniu  dostępu  do  drogi  publicznej  oraz  przyłączy 
infrastruktury technicznej do działki położonej w drugiej linii zabudowy.

11) Szkodliwych uciążliwościach dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne 
lub  stany o  natężeniu  utrudniającym życie,  albo  dokuczliwe  dla  środowiska  w stopniu 
powodującym zagrożenie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie lub zniszczenie środowiska.

Rozdział 2
Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów.

§ 5
1. Na  obszarach  objętych  planem ustala  się  następujące  oznaczenia  określające  przeznaczenie 

terenu:

Mieszkalnictwo:



MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
MR - tereny zabudowy zagrodowej,
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami lub rzemiosłem, nie            

wywołującymi szkodliwych uciążliwości dla środowiska,
Usługi:
UKR - tereny usług sakralnych, obiektów kultu religijnego,
Rolnictwo i Leśnictwo:
RP - tereny pól i łąk bez prawa zabudowy,
ZL - tereny lasów i tereny do zalesienia,
Komunikacja i transport
KP - teren drogi powiatowej,
KL - tereny dróg zbiorczych - ulic lokalnych (gminnych),
KD - tereny ulic dojazdowych, gospodarczych,
KX - tereny ciągów pieszo-jezdnych.

§ 6
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami MN są następujące:
1) Zasady zagospodarowania terenów:

Przeznaczenie  podstawowe:  istniejące  oraz  projektowane  tereny  mieszkalnictwa  z  
wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej.
Przeznaczenie  uzupełniające:  a)  pensjonaty,  b)  budynki  garażowe  i  gospodarcze  oraz  
miejsca postojowe - związane z funkcją mieszkaniową terenu, c) niezbędna infrastruktura  
techniczna, d) zieleń przydomowa, w tym ogrody.
Dozwolone  jest  przeznaczenie  części  terenu  działki  pod  lokalizacje  usług  nie  
zakłócających funkcji mieszkaniowej obszaru (o wielkości do 20 % powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego).
Zabrania  się  lokalizowania  w  granicach  działek  obiektów  i  urządzeń  usługowych  
zaliczonych  do kategorii  przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
które  zawsze  wymagają  sporządzenia  raportu  oddziaływania  na  środowisko  oraz  co  do  
których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Dozwolone jest stosowanie innych podziałów terenów na działki niż określa rysunek planu. 
Podział ten powinien zapewnić powierzchnię działek pozwalające na prawidłowe ich 
zagospodarowanie (właściwe dla zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej) oraz dostęp  do 
drogi  publicznej.  Minimalna  szerokość  dojazdu  nie  powinna  być  mniejsza  niż  6  metrów, 
umożliwiając doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebiegają  urządzenia  liniowe  a  w  
szczególności  linie  elektroenergetyczne  15  kV i  kable  telekomunikacyjne,  bezwzględnie  
uwzględnić należy dopuszczalne linie zabudowy określone planem.

2) Zasady zabudowy działek:
a) budynki mieszkalne wolnostojące dozwolone bliźniacze,
b) odległości linii zabudowy od terenów dróg i ulic określa rysunek planu, ponadto:

  na działkach zabudowanych wyznacza elewacja frontowa budynku mieszkalnego,
  na działkach dotychczas nie zabudowanych o ile nie określa rysunek planu, 

    nieprzekraczalna odległość linii zabudowy od terenu dróg wynosi 5.0 m.,
c) odległości zabudowy od linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych określa 

  rysunek planu,
d) dopuszczalna wysokość zabudowy wynosi do dwóch kondygnacji naziemnych,
e) architektura budynków dostosowana wyglądem i skalą do otoczenia, wskazane  

nawiązanie do formy regionalnej, układ kalenicy budynku dostosować do zabudowy na działkach 
sąsiednich,

f)  dachy o symetrycznym układzie połaci (dozwolone wielospadowe),
g) możliwość wykorzystania poddasza na cele mieszkalne,



h) ustala się zasadę lokalizowania budynków gospodarczych na zapleczu działki z 
    możliwością usytuowania bezpośrednio przy granicy działki sąsiada lub dobudowanych do 

budynków gospodarczych na działkach sąsiednich,
i)  tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, dojazdy i dojścia nie powinny  

łącznie przekraczać 35 % powierzchni działki, pozostałą część użytkować jako biologicznie czynną 
tzn. trawniki, zieleń ozdobna, ogrody,

j)  ogrodzenie działek nie powinno przekraczać pasa drogowego określonego w  
niniejszym planie,

k) tereny działek położonych poniżej poziomu dróg wymagają przystosowania do celów  
budowlanych poprzez podniesienie /nasypanie/ terenu.

    Minimalny poziom podłogi parteru ustala się co najmniej 0,50 m nad poziomem jezdni  
    drogi.

2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem MR są następujące:
1) Zasady zagospodarowania terenów:

Przeznaczenie  podstawowe:  tereny  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  
wraz z ogrodami oraz zabudowy związanej z gospodarką rolną (zagrodowej). Dozwolona 

modernizacja i rozbudowa istniejących oraz budowę nowych budynków w sposób  zgodny  z 
zobowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Dopuszczalna wielkość obiektów produkcji zwierzęcej do 15 DJP.
Zabrania  się  lokalizowania  w  granicach  działek  obiektów  i  urządzeń  usługowych  
zaliczonych  do  kategorii  przedsięwzięć  mogąca  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  
które  zawsze  wymagają  sporządzenia  raportu  oddziaływania  na  środowisko  oraz  co  do  
których  obowiązek  sporządzenia  raportu  może  być  wymagany  a  także  wymagających  
miejsc parkingowych poza terenem działki lub wielokrotnej obsługi transportowe w ciągu  
doby a także ciężkiego transportu dostawczego.
Możliwość  podziału  terenu  na  działki.  Podział  ten  powinien  zapewniać  powierzchnie  
działek pozwalając na prawidłowe ich zagospodarowanie oraz dostęp do drogi publicznej 

oraz uwzględnić odległości budynków od granicy działek określone w warunkach technicznych.
2) Zasady przekształcenia zabudowy:

a)  odległości linii zabudowy od terenów dróg:
na działkach zabudowanych wyznacza elewacja frontowa budynku mieszkalnego,
na działkach dotychczas niezabudowanych o ile nie określa rysunek planu, 
nieprzekraczalna odległość linii zabudowy od terenu dróg wynosi 5.0 m,

b) odległości zabudowy od istniejących linii elektroenergetycznych określa rysunek 
planu,

c) dopuszczalna wysokość zabudowy wynosi do dwóch kondygnacji naziemnych,
d) architektura budynków dostosowana wyglądem i skalą do otoczenia, wskazane 
nawiązanie do formy regionalnej, układ kalenicy budynku dostosować do zabudowy 
na działkach sąsiednich,
e) dachy o symetrycznym układzie połaci /dozwolone wielospadowe/,
f) dozwolone sytuowanie budynków niemieszkalnych bezpośrednio przy granicy działki 
sąsiada lub dobudowanych do budynków gospodarczych na działkach sąsiednich,
g) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, dojazdy i dojścia nie powinny 

łącznie przekraczać 60 % powierzchni działki, pozostałą część użytkować jako 
biologicznie czynną tzw. trawniki, zieleń ozdobna, ogrody,
h) ogrodzenia działek nie powinno przekraczać pasa drogowego określonego w 
niniejszym planie.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/
U są następujące:
1) Zasady zagospodarowania terenów:

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej a usługami lub rzemiosłem nie 



wywołującymi szkodliwych uciążliwości dla środowiska.
Dozwolone przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową z możliwością realizacji 
obiektów i zakładów usługowo - wytwórczych, które nie zakłócą funkcji mieszkaniowej 
obszaru. Powierzchnia użytkowa budynków usługowych albo produkcyjnych nie 
powinna przekraczać 800 m2. Przeznaczenie uzupełniające: budynki gospodarcze, 
garaże, parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona izolacyjna.

Zabrania  się  lokalizowania  w  granicach  działek  obiektów  i  urządzeń  usługowych  
zaliczanych do  kategorii  przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać na  środowisko,  
które  zawsze  wymagają  sporządzenia  raportu  oddziaływania  na  środowisko  oraz  co  do  
których  obowiązek  sporządzenia  raportu  może  być  wymagany  a  także  wymagających  
miejsc  parkingowych  poza  terenem  działki  lub  wielokrotnej  obsługi  transportowej  w  
ciągu doby a także ciężkiego transportu dostawczego.
Dozwolone jest wykonanie innego niż określa rysunek planu podziału terenów na działki.  
Podział  ten  powinien  zapewniać  powierzchnie  działek  pozwalające  na  prawidłowe  ich  
zagospodarowanie  oraz  dostęp  od  drogi  publicznej.  Minimalna  szerokość  dojazdu  nie  
powinna  być  mniejsza  niż  6  m,  umożliwiając  doprowadzenie  niezbędnych  urządzeń  
infrastruktury technicznej.
Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebiegają  urządzenia  liniowe  a  w  
szczególności  kable  telekomunikacyjne,  bezwzględnie  uwzględnić  należy  dopuszczalne  
linie zabudowy określone planem.

2) Zasada zabudowy działek:
a) odległość linii zabudowy od terenów dróg i ulic określa rysunek planu,
b) odległość zabudowy od istniejących linii elektroenergetycznych określa rysunek planu,
c) dopuszczalna wysokość zabudowy wynosi do dwóch kondygnacji,
d) architektura budynków dostosowana wyglądem i skalą do otoczenia, wskazane 
nawiązanie do formy regionalnej, układ kalenicy budynku dostosować do zabudowy 
na działkach sąsiednich,
e) dach o symetrycznym układzie połaci /dozwolone wielospadowe/,
f) zezwala się na usytuowanie budynku niemieszkalnego bezpośrednio przy granicy 

działki sąsiada lub dobudowania do budynków gospodarczych na działkach 
sąsiednich,

g) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, dojazdy i dojścia nie powinny 
łącznie przekraczać 65 % powierzchni działki, pozostałą część użytkować jako 

biologicznie czynną tzn. trawniki, zieleń ozdobna, ogrody,
h) ogrodzenie działek nie powinno przekraczać pasa drogowego określonego w 
niniejszym planie.

Usługi

§ 7
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami UKR są następujące:
1) Zasady zagospodarowania terenów:

Przeznaczenie  podstawowe:  teren  usług  sakralnych  oraz  obiektów  kultu  religijnego.  
Dozwolona budowa obiektów dotyczących funkcji podstawowej terenu.
Przeznaczenie uzupełniające: a) usługi komercyjne bezpośrednio związane z 
przeznaczeniem podstawowym terenu, b) miejsca postojowe - związane z funkcją terenu,  
c) niezbędna komunikacja wewnętrzna i infrastruktura techniczna, d) pomniki, krzyże, e) 
architektura i zieleń urządzona.
a) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych 

zaliczonych do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, które zawsze wymagają sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowiska oraz co do których obowiązek sporządzenia raportu 



może być wymagany.
b) Zakaz lokalizacji na terenie oraz na obiekcie sakralnym montażu nowych urządzeń 

/masztów, anten, nadajników, itp./ nie służących obiektowi kultu religijnego.
2) Dozwolone kierunki przekształceń:

a) przebudowa zagospodarowania terenu oraz rozbudowa obiektów i urządzeń 
związanych z funkcją podstawową terenu, w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi i normami,

b) dozwolona lokalizacja obiektów kubaturowych o lekkiej konstrukcji związanych z 
ekspozycją,

c) ustala się obowiązek wyznaczenia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla 
samochodów i rowerów,

d) nieprzekraczalną linię zabudowy określa rysunek planu,
e) ustala się obowiązek utrzymania trwałego i długowiecznego drzewostanu.

Rolnictwo i leśnictwo

§ 8
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem RP są następujące:
    Teren sadów, użytków rolnych - pól, łąk i pastwisk.
    Teren stanowi grunty rolne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
    Zakaz lokalizacji zabudowy z wyjątkiem ciągów sieci infrastruktury technicznej z 
    niezbędnymi urządzeniami. Przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze może być 
    dokonane tylko w trybie zmiany planu, określonym w przepisach o zagospodarowaniu 
    przestrzennym.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem ZL są następujące:
    Przeznaczenie terenów - lasy i projektowane obszary do zalesień.
    Tereny stanowią grunty leśne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
    Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem koniecznych odcinków sieci 
    infrastruktury technicznej.
   Przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne może być dokonane tylko w trybie 
   sporządzenia planu, określonym w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym.

Komunikacja i transport

§ 9
1.Na terenie przeznaczonych na cele komunikacji drogowej ustala się:
1) Zasady zagospodarowania terenu:

a) Wykonanie nowych dróg oraz rozbudowa i przebudowa mogą być realizowane w 
zakresie ustalonym planem miejscowym,

b) Istniejące zadrzewienia terenu wzdłuż ulic podlega ochronie i obowiązkowej 
pielęgnacji,

c) Dozwolona jest budowa i przebudowa sieci infrastruktury technicznej w obrębie linii 
rozgraniczenia ulic i dróg,

d) Istniejące urządzenia techniczne związane z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruch 
oraz zatoki postojowe, przystanki autobusowe mogą podlegać przebudowie i 
rozbudowie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych.

3) Zasady kształtowania pasa drogowego KP - teren drogi powiatowej nr 27 - 705
a) szerokość w liniach rozgraniczenia co najmniej 15,0 m określa rysunek planu,
b) jezdnia o szerokości min. 7,0 m.,
c) szerokość chodnika nie mniejsza niż 1,50 m + opaska bezpieczeństwa 0,50 m przy 

jezdni,
d) przy przebudowie lub modernizacji drogi wskazane jest wykonanie ścieżki rowerowej 



o szerokości nie mniejszej niż:
- dla ruchu jednokierunkowego 1,50 m + opaska bezpieczeństwa 0,50 m przy jezdni,
- dla ruchu dwukierunkowego 2,50 m + opaska bezpieczeństwa 0,50 m przy jezdni,

e) na skrzyżowaniach z ulicami klasy L i D stosować należy naroże ścięcia linii 
rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 m x 5,0 m.

4) Zasady kształtowania pasa drogowego KL - teren dróg zbiorczych gminnych - ulic lokalnych:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia co najmniej 10 m, jak określa rysunek planu,
b) jezdnia o szerokości min. 6,0 m.,
c) szerokość chodnika nie mniejsza niż 1,50 m + opaska bezpieczeństwa 0,50 m przy 

jezdni,
d) przy przebudowie lub modernizacji drogi wskazane jest wykonanie ścieżki rowerowej 

o szerokości nie mniejszej niż:
- dla ruchu jednokierunkowego 1,50 m + opaska bezpieczeństwa 0,50 m przy jezdni,
- dla ruchu dwukierunkowego 2,50 m + opaska bezpieczeństwa 0,50 m przy jezdni,

e) na skrzyżowaniach z ulicami klasy L i D stosować należy naroże ścięcia linii 
rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 m x 5,0 m,

f) dozwolona lokalizacja miejsc postojowych poza pasami jezdni.
5) Zasady kształtowania pasa drogowego KD - drogi gospodarcze,

a) szerokość w liniach rozgraniczenia nie mniejsza niż 10,0 m jak określa rysunek planu,
b) na skrzyżowaniach z ulicami klasy L lub D stosować należy naroże ścięcia linii 

rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 m x 5,0 m,
c) jezdnia o szerokości min. 5,0 m,
d) szerokość chodnika nie mniejsza niż 1,50 m.

6) Zasady kształtowania pasa drogowego KG - drogi, ulice wewnętrzne, osiedlowe:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia nie mniejsza niż 8,0 m,
b) na skrzyżowaniach z ulicami klasy L lub D stosować należy naroże ścięcia linii 

rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 m x 5,0 m,
c) jezdnia o szerokości min. 5,50 m.

7) Zasady kształtowania pasa drogowego KX - ciągi pieszo-jezdne:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia co najmniej 10,0 m,
b) dozwolony dojazd do terenów położonych na zapleczu.

Rozdział 3

Zasady wyposażenia w zakresie infrastruktury technicznej

§ 10
1. Zaopatrzenie w wodę.

1) Z istniejących sieci wodociągowych oraz przez rozbudowę sieci rozdzielczej na 
terenach rozwojowych.

2) Trasy projektowanych sieci powinny przebiegać w liniach rozgraniczających dróg 
określonych na rysunku planu, w wyjątkowych przypadkach dozwolona jest 

lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem zachowania 
odległości określonej w przepisach szczególnych od linii zabudowy budynków 
istniejących oraz projektowanych,
3) odcinki sieci wykonać należy o przekrojach zabezpieczających potrzeby 

przeciwpożarowe oraz wyposażyć w hydranty przeciwpożarowe.
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

1) Ścieki sanitarne odprowadzić do istniejącej i planowanej kanalizacji wsi z 
odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków,

2) Trasy projektowanych kanałów sanitarnych w liniach rozgraniczających ulic, poza 
pasem jezdni. W wyjątkowych przypadkach wynikających z potrzeb technicznych, 



dopuszcza się sytuowanie kanałów na terenach nieruchomości na uzgodnionych z 
właścicielem zasadach dostępności w sytuacjach awaryjnych.

3) W okresie przejściowym - do czasu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dozwolone 
odprowadzenie do szczelnych zbiorników wybieralnych lokalizowanych na terenie 

działek budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
4) Zakaz odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych, gruntowych oraz gruntu.
5) Zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków /przydomowych/.

3. Odprowadzenie wód opadowych:
1) Wody opadowe z terenów jezdni dróg istniejących i projektowanych, powierzchni 

utwardzonych, podjazdów, miejsc postojowych, parkingów, ująć w systemy 
kanalizacyjne, po uprzednim oczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających, 

odprowadzić należy do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych /rowów i 
cieków/, na warunkach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

4.  Zaopatrzenie  w ciepło z kotłowni indywidualnych ze stosowaniem paliw o niskiej  wielkości 
emisji. Możliwość lokalizacji zbiornika gazu płynnego na terenie działki budowlanej.
5. Elektroenergetyka:

1) Zwiększone zapotrzebowanie mocy dla projektowanych terenów budowlanych 
wymaga rozbudowy obiektów elektroenergetycznych.

Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym literą "A" dla zasilania istniejących i  
projektowanych odbiorców planuje się budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

wraz z odpowiednią siecią 15 kV i nN. Teren stacji oznaczono na załączniku 
graficznym symbolem EE.
2) Dla projektowanych sieci należy przyjąć następujące ustalenia:

a) sieć 15 kV jako napowietrzna,
b) sieć niskiego napięcia, głównie jako napowietrzna, prowadzona wzdłuż pasa 
    drogowego ulic, dozwolone kablowanie istniejących i projektowanych odcinków 
    sieci,
c) oświetlenie uliczne instalowane na słupach niezależnych od z sieci n/n.

3) Dozwolona przebudowa linii przebiegających przez teren działki w razie kolizji z 
przewidywanymi obiektami, na koszt inwestora.

6. Telekomunikacja.
Docelowo, kanalizacją kablową prowadzoną w liniach rozgraniczenia ulic.

7. Zaopatrzenie w gaz ziemny - docelowo.
Gazociągi niskiego ciśnienia prowadzić w liniach rozgraniczenia ulic.

8. Gospodarka odpadami:
1) Odprowadzenie nieczystości stałych komunalnych, do kontenerów i ich późniejsze 

usuwanie na wysypisko komunalne na warunkach określonych przez dysponenta 
wysypiska.

2) Sposób postępowania z odpadami /w tym niebezpiecznymi/ na zasadach określonych w 
przepisach o odpadach.

UCHWAŁA  Nr XXVI/193/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2002r.
W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu gminy za 
2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  / tekst jednolity /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591/  oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 
listopada 1998r o finansach publicznych. / Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 
poz.485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz. 



550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 
poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i 
Nr 145 poz. 1623/ oraz po zapoznaniu się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu wyrażonej w Uchwale Nr 75/2002 z dnia 8 kwietnia 2002r. Rada Gminy 
w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje sprawozdanie Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu gminy za rok 2001.

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

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  Nr XXVI/194/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu 
gminy za 2001r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61ust. 2 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 i z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220/  i art.136 
ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. / Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 
poz.485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz. 
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 
poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i 
Nr 145 poz. 1623/ po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Zębowicach i Uchwały 
Nr 82/2002 z dnia 8 kwietnia 2002r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu, Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Udziela absolutorium Zarządowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2001r.

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

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA   Nr XXVI/195/2002
Rady Gminy w Zębowicach 



z dnia 26 kwietnia 2002r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61ust. 2 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 i z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220/  oraz 
art.109 i art.124   ustawy z dnia 26 listopada 1998r. / Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Nr 38 poz. 
360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, 
Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 45 poz. 
497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 
poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2002r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
Zwiększenia w wysokości 188.785 zł, z tego:

7.Dział 600 – Transport i łączność – 105.400 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 105.400 zł
§ 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw 
pozyskane z innych źródeł – 105.400 zł

1.Dział 758 – Różne rozliczenia – 64.615 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 
64.615 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 64.615 zł

a. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.000 zł
§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów 
województwa pozyskane z innych źródeł – 3.000 zł

2.Dział 853 – Opieka społeczna – 15.770 zł
Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 13.000 zł
§  201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 13.000 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 770 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 770 zł
Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 2.000 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.000 zł

Zmniejszenia w wysokości 54.359 zł, z tego:
b.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej – 165 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 165 zł
§ 001 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – 165 zł

3.Dział  758 – Różne rozliczenia – 6.477 zł
Rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 2.970 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.970 zł
Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 3.507zł



§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.507 zł

3.ział 853 – Opieka społeczna – 15.000 zł
Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej – 10.000 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 10.000 zł
Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.000 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5.000 zł

2.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.717 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 32.717 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.717 zł
§ 631 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 23.000 zł.

§ 2
W budżecie gminy na 2002r. ustala się przychód w wysokości 87.931 zł - § 955 – Przychody z 
tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 3
W budżecie gminy na 2002r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
- na zadania własne – 273.074 zł

5.Dział 600 – Transport i łączność  - 115.400 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9.500 zł
      Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 105.400 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa drogi –
- 527 mb w Zębowicach dz. nr 62 – 105.400 zł
     
1.Dział 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł
Rozdział 75011 -  Urzędy wojewódzkie – 5.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł

4.Dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 5.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł

2.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 122.350 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 91.860 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 91.860 zł
     Rozdział 80110 – Gimnazja – 30.490 zł 
- pozostałe wydatki bieżące – 30.490 zł

1. Dział 853 – Opieka społeczna – 6.770 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 770 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 770 zł
     Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 6.000 zł



- pochodne od wynagrodzeń – 1.300 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.700 zł

1.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.554 zł
Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 6.554 zł
- wynagrodzenia  - 3.409 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 695 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.450 zł

4.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.000 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 12.000 zł

- na zadania zlecone w wysokości 33.000 zł
4.Dział 853 – Opieka społeczna – 33.000 zł
Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 31.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 31.000 zł
        Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 2.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł

Zmniejszenia w wysokości 83.717 zł, z tego:

- na zadania własne 18.000 zł:
7.Dział 853 – Opieka społeczna – 6.000 zł
Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.000 zł
     Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł

2.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.000 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia na ul. Opolskiej w 
Zębowicach – 12.000 zł

- na zadania zlecone 65.717 zł:

1.Dział 853 – Opieka społeczna – 33.000 zł
Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej – 10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł
     Rozdział 85314 – Zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 18.000 
zł

- pozostałe wydatki bieżące – 18.000 zł
     Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł

1.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.717 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 32.717 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9.717 zł



§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia na ul. Opolskiej w 
Zębowicach – 23.000 zł

§ 4
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2002r. wynosi:

Dochody   - 5.619.618 zł                Wydatki     - 5.420.549 zł
Przychody -     87.931 zł                 Rozchody        287.000 zł
Razem:         5.707.549 zł                Razem:         5.707.549 zł

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

UCHWAŁA  Nr XXVI/196/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2002r.

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych

Na podstawie art.4 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 
1997r. Nr 9 poz. 45, Dz.U. Nr 106 poz.121, poz. 770 i z 1998r. Dz.U. Nr 106 poz. 668/ w związku z 
art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 
Nr 132 poz.662/ oraz na podst.art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40-42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 i Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220/ Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych wynoszą:
a/ za wywóz stałych odpadów komunalnych w wysokości 35,00 zł / z podatkiem VAT/ 
za 1 m3
b/ za wywóz ciekłych odpadów komunalnych w wysokości 10,00 zł / z podatkiem VAT/
za 1 m3.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała Nr XVII/132/2000 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 
27 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.



UCHWAŁA  Nr XXVI/198/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2002r.

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 1999r. 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 2001r. Nr 
72 poz.748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973,Nr 111 poz.1194 i Nr 122 poz. 1349 i Nr 154 poz.1792/ 
w związku z § 2 ust.2 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 5 stycznia 2002r./Dz.U. Nr 6poz. 56/ 
oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40-42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. Nr 23 poz.220 z 2002r./ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Uchwała określa 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 1990r. 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 przedłużony przez Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art.41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. 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 Zarządowi Gminy.

§ 8



Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc Uchwała Nr XXXIII/156/97 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia 25 lipca 1997r. w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w 
formie  dożywiania  dzieci  gdy  dochód  w  rodzinie  dziecka  przekracza  kryterium  dochodowe 
określone w ustawie o pomocy społecznej.

UCHWAŁA  Nr XXVI/199/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2002r. 

w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostek budżetowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. “h”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. Nr 58 poz.261, Nr89 poz.401, Nr 106 poz.496 i Nr 132 
poz.622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, i Nr 162 poz.1126, z 2000r. Dz.U. 
Nr 26 poz.306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009 i Nr 95 poz.1041 
oraz z 2001r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971/ art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 28 poz.153, Nr 141 
poz. 943, z 1998r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz.239, 
Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz.1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320/   i  art.18  ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Dz.U. Nr 38 poz.360, 
Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, 
Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 122 poz.1315, z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 
poz. 499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i 
Nr 145 poz. 1623/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXII/169/01 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 30 października 2001r. w sprawie 
utworzenia jednostek budżetowych § 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: “Publiczna Szkoła 
Podstawowa imienia Powstańców Śląskich w Zębowicach”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  Nr XXVI/200/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2002r.

w sprawie nabycia działki przez Gminę Zębowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 i z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220/ Rada Gminy uchwala 
co następuje:



§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do nabycia pod tytułem darnym działki nr 775/156 z k.m. 3 o pow. 
0,0021 ha położonej w obrębie Radawie na cele związane z korzystaniem z publicznej drogi 
gminnej /ul. Wąska/.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  Nr XXVI/201/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 26 kwietnia 2002r.

w sprawie uchylenia własnej uchwały.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 i z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220/ w 
związku z art.18”a ust.4 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej 
/Dz.U. Nr 101 poz.1178 z 2000r. Nr 86 poz. 958 i Nr 114 poz. 1193, z 2001r. Nr 49 poz. 509, Nr 67 
poz.679, Nr 102 poz. 1115, Nr 147 poz. 1643 i z 2002r. Nr 1 poz. 2/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
3.Uchyla się moc obowiązującą uchwały Nr XX/159/01 z dnia 26 czerwca 2001r. Rady Gminy w 
Zębowicach w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisów w ewidencji działalności 
gospodarczej.
1.Zwalnia się od opłaty stałej wpisy i zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej gminy 
Zębowice i zarządza się zwrot już pobranych z tego tytułu opłat, dokonanych pomiędzy 23 stycznia 
2002r., a dniem wejścia w życie uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

UCHWAŁA  Nr XXVI/202/02
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 26 kwietnia 2002r.

w sprawie uchylenia własnej uchwały.

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Uchyla się w całości uchwałę Nr XXIV/186/01 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2001r. w 



sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

UCHWAŁA   Nr  XXVII/203/2002
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 czerwca 2002r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61ust. 2 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 i z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220/  i art.136 
ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. / Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 
poz.485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz. 
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 
poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i 
Nr 145 poz. 1623/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2002r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
Zwiększenia w wysokości 236.376 zł, z tego:

2.Dział 600 – Transport i łączność – 213.600 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 213.600 zł
§ 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw 
pozyskane z innych źródeł – 213.600 zł

3.Dział 853 – Opieka społeczna – 6.641 zł
Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej – 774 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 774 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 269 zł 
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących 
gmin – 269 zł.
Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.220 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.220 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4.378 zł
§ 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
– 4.378 zł.

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.635 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13.635 zł
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 13.635 zł



2.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.500 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.500 zł
§ 271 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst. na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących – 2.500 zł

Zmniejszenia w wysokości 88 zł, z tego:

2.Dział  758 – Różne rozliczenia – 88 zł
Rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 87 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 87 zł
Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 1 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2002r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Zwiększenia w wysokości 246.288 zł, z tego:
- na zadania własne – 230.659 zł :
      
2.dział 600 – Transport i łączność – 213.600 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 213.600 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa drogi – 1115 mb w Siedliskach – 
213.600 zł

5.Dział 853 – Opieka społeczna – 4.647 zł
Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – 269 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 269 zł
      Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 4.378 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.378 zł

3.Dział  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.912 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 9.912 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9.912 zł
      
a. Dział 921ultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.500 zł
Rozdział 92195 zł – Pozostała działalność – 2.500 zł
- pozostałe wydatki  bieżące – 2.500 zł
- na zadania zlecone  w wysokości  15.629 zł :

3.Dział 853 – Opieka społeczna – 1.994 zł
Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej – 774 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 774 zł
      Rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.220 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.220 zł

•Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.635 zł
Rozdział  90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13.635 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 13.635 zł

Zmniejszenia w wysokości 10.000 zł, z tego:



1.Dział 853 – Opieka społeczna – 10.000 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 10.000 zł
§ 282 – Dotacja  dla Stacji Leczenia i Opieki Caritas Diecezji Opolskiej – 10.000 zł

§ 4
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2002r. wynosi:

Dochody   - 5.855.906 zł                      Wydatki    - 5.656.837 zł
Przychody -      87.931 zł                      Rozchody -    287.000 zł
Razem:         5.943.837 zł                      Razem:        5.943.837 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

UCHWAŁA  Nr XXVII/204/2002
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 czerwca 2002r.

W sprawie uchylenia własnej uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Na podstawie art.57 § 7 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 
137 poz.926 z późn, zm./ oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2000r. Dz.U. Nr 23 poz. 220/  Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Uchyla się moc obowiązującą uchwały Rady Gminy w Zębowicach Nr IV/40/99 z dnia 11 marca 
1999r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 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 XXVII/205/2002
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 czerwca 2002r.

W sprawie odwołania inkasenta podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od 
posiadania psów.

Na podstawie art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. nr 94, 



poz.431 z 1993r. z późn. zmianami /oraz art. 66 ust.9 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach 
/Dz.U. Nr 101 poz. 444 z późn. zmianami/ i art. 6 ust. 9 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zmianami/ oraz na podst. art. 
28 & 4  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacji podatkowej /Dz.U. nr 137 poz. 926/ oraz na 
podst. art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1591 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220/  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
 Odwołuje się sołtysa sołectwa Zębowice pana Stanisława Pietrasa z funkcji inkasenta podatków: 
rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2002r. i z tym dniem traci moc § 2 pkt 1 Uchwały Nr 
XVIII/143/01 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 22.03.2001r.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UCHWAŁA   Nr XXVII/206/2002
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 czerwca 2002r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/206/2002 z dnia 27.12.2000r. w sprawie wynagrodzenia za 
inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i za znakowanie.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220/ oraz w związku z art.7 ust.5 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych Zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o 
Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej /Dz.U. Nr 60 poz. 369/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala 
co następuje:

§ 1
Paragrafowi 2 uchwały nr XVII/135/2000r/ z dnia 27.12.2000r. nadaje się następujące brzmienie:
Na inkasentów tych opłat powołuje się:

4.sołtysa wsi Kadłub Wolny p. Teresę Zieleźnik
4.sołtysa wsi Radawie p. Norberta Larisz
2.sołtysa wsi Knieja p. Konrada Jendrzej
1.sołtysa wsi Łąka p. Zygmunta Bil
1.sołtysa wsi Prusków p. Stefanię Seidel
1.sołtysa wsi Poczołków p. Walentego Prokopczyk
1.sołtysa wsi Osiecko p. Agnieszkę Zagórowicz
4.sołtysa wsi Siedliska p. Piotra Wodarczyk
3.panią Gerlindę Grzesik zam. Zębowice ul. Opolska 36 na inkasenta sołectwa Zębowice

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2002r.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UCHWAŁA   Nr XXVII/207/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 czerwca 2002r.

W sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu, do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Zębowicach

Na podstawie art.92 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
Województw z dnia 16 lipca 1998r. /Dz.U. z 1998r. Nr 160 poz.1060, z 2001r.Nr 45 poz. 497 i Nr 
89 poz. 971 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220/ w związku z art.15 ust.3 ustawy z 11 kwietnia 2001r. o 
zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, 
o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1
Gminę Zębowice dzieli się na 7 okręgów wyborczych, ustala się ich granice i liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu. Podział gminy na okręgi określony jest w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA    Nr XXVII/208/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 czerwca 2002r.

w sprawie podziału gminy na obwody głosowania w wyborach samorządowych w 2002r.

Na podstawie art.31 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw z dnia 16 lipca 1998r. /Dz.U. z 1998r. Nr 160 poz.1060, z 2001r. Nr 45 poz. 497 i Nr 
89 poz. 971 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
W gminie Zębowice ustala się następujące obwody głosowania:
1. sołectwa Zębowice i Knieja

2. sołectwa Kadłub Wolny, Poczołków, Siedliska, Osiecko i Prusków



3. sołectwa Radawie  i Łąka

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA   Nr   XXVII/209/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 czerwca 2002r.

w sprawie opinii co do połączenia gminy Dobrodzień i Zębowice w jeden okręg wyborczy w 
wyborach do rody powiatu.

Na podstawie art.135 ust.6 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw z dnia 16 lipca 1998r. /Dz.U. z 1998r. Nr 160 poz.1060, z 2001r. Nr 45 poz. 
497 i Nr 89 poz. 971 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Opiniuje pozytywnie projekt utworzenia wspólnego okręgu wyborczego dla gmin Dobrodzień i 
Zębowice dla przeprowadzenia wyborów do rady powiatu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

UCHWAŁA   Nr XXVII/210/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 28 czerwca 2002r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591/ oraz art.1 pkt 1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.27, art.28, art.35 
ust. 1 i 2, art.37-41, art.67-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
/Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543 i z 2001r. Nr 129 poz. 1447/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonania sprzedaży nowo wydzielonej działki nr 541/1 k.m. 1 o 
pow.0,0576 ha, tj. stanowiącej byłą drogę bez możliwości przejazdu a obecnie użytkowaną jako 
część podwórza w granicach nieruchomości osoby fizycznej, położonej w obrębie Kadłuba 
Wolnego.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

UCHWAŁA   Nr XXVIII/213/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 30 sierpnia 2002r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591/ oraz art.1 pkt 1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.27, art.28, art.35 
ust. 1 i 2, art.37-41, art.67-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
/Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543 i z 2001r. Nr 129 poz. 1447/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonania sprzedaży gruntu wydzielonej działki nr 729/143 k.m. 
3 o pow.0,0069 ha, tj. stanowiącej grunt bez możliwości przejazdu a obecnie użytkowaną jako część 
podwórza w granicach nieruchomości osoby fizycznej, położonej w obrębie Radawie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

UCHWAŁA NR XXIX/214/2002
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 10 października 2002 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 
113, poz. 984) i art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, 
poz. 1255 oraz z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, 
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, 
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1386 i Nr 145, poz. 1623 oraz 
z2002r. Dz. U. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
156, poz. 1300) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:



§ 1
w budżecie gminy na 2002r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

zwiększenia w wysokości 45.724,19 zł, z tego:

1.na zadania własne – 36.190 zł:

5.Działa 758 – Różne rozliczenia – 36.190 zł

Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy – 36.190 zł

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 36.190 zł

2.na zadania zlecone – 9.534,19 zł:

2.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i 
sądownictwa – 9.221,19 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 9.221,19 zł

§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.221,19 zł

3.Dział 853 – Opieka społeczna –313 zł

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 160 zł

§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami  – 160 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 153 zł

§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 153 zł

zmniejszenia w wysokości 131.002 zł, z tego:

3.na zadania własne – 131.002 zł:

1.Dział 600 – Transport i łączność – 94.812 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 94.812 zł

§ 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 
wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł – 94.812 zł

2.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej – 36.190 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  - 36.190 zł

§ 031 – Podatek od nieruchomości – 36.190 zł

§ 2
w budżecie gminy na 2002r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

zwiększenia w wysokości 31.242,19 zł, z tego:

4.na zadania własny 20.100 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.100 zł



Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6.100 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 6.100 zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1.000 zł

3. Dział 853 – Opieka społeczna – 7.000 zł

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera – 
5.000 zł

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 6.000 zł

5.na zadania zlecone w wysokości 11.142,19 zł

2.Dział 750 – Administracja publiczna – 1.608 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 1.608 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1.608 zł

3.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa i sądownictwa – 9.221,19 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie – 9.221,19 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 9.221,19 zł

4.Dział 853 – Opieka społeczna – 313 zł

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 160 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 160 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 153 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 153 zł

zmniejszenia w wysokości 110.420 zł

6.na zadania własne – 108.812 zł:

2.Dział 600 – Transport i łączność – 94.812 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne gminne – 94.812 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa drogi – 1.115 mb w 
Siedliskach – 94.812 zł

3.Dział 710 – Działalność usługowa 13.000 zł

Rozdział 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego – 13.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 13.000 zł

4.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.000 zł



- pozostałe wydatki bieżące – 1.000 zł

7.na zadania zlecone – 1.608 zł

2.Dział 750 – Administracja publiczna – 1.608 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 1.608 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 1.608 zł.

§ 3
W budżecie gminy na 2002r. zmniejsza się rezerwę ogólną – dz. 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – o kwotę 6.100 zł.

§ 4
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2002r. wynosi:

DOCHODY - 5.776.479,19 zł WYDATKI - 5.577.410,19 zł
PRZYCHODY - 87.913 zł ROZCHODY -         287.000 zł
RAZEM:   5.864.410,19 zł RAZEM   5.864.410,19 zł

§ 5
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/180/01 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 grudnia 2001r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2002r. otrzymuje brzmienie ujęte w załączniku 
do niniejszej uchwały.

§ 6
wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Załącznik do uchwały

Nr XXIX/214/2002

Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 10 października 2002r.

Plan finansowania

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Poz. Treść Plan na 2002r.

/zł/

1. Stan funduszu na początek roku 1655,-

2. Przychody 5400,-

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

5400,-

X Razem: 7055,-

3. Wydatki: 7055,-

3.1

3.2

3.3

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich:

- zakup drzewek i krzewów:

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym 
wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów:

- akcja “Sprzątanie Świata”

Wykonanie przeglądu ekologicznego gminnego 
składowiska odpadów komunalnych w Zębowicach

1855,-

300,-

4900,-

4. Stan funduszu na koniec roku 2002 0,-

X Razem: 7055,-

UCHWAŁA NR XXIX/215/2002
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 10 października 2002 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na 
lata 2002 – 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminnego.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984) oraz art.  21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), Rada Gminy Zębowice 
ustala co następuje:

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

§ 2
Uchwala się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 



zasobu Gminy, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

§ 5
Traci moc uchwała Nr IX/59/95 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 19  maja 1995r.

UCHWAŁA  Nr XXIX/216/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na 
których zaprzestano produkcji rolnej  - na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 
z 1993 r. nr 94 poz. 431, z 1994 r. nr 1 poz. 3, z 1996 r. nr 91 poz. 409, z 1997 r. nr 43 poz. 272 i nr 
137 poz. 926, z 1998 r. nr 108 poz. 681, z 2001 r. nr 81 poz. 875, z 2002 r. nr 200 poz. 1680) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. 
Dz.U. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Rolnik zaprzestający produkcji rolnej na użytkach rolnych na okres do 3 lat celem uzyskania 
zwolnienia z podatku rolnego winien złożyć podanie na piśmie w którym należy określić czas 
trwania zaprzestania produkcji, numer działki i jej powierzchnię.

§ 2
3.Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy dokona 
przeglądu użytków rolnych w terminie od 30.06 do 15.07 każdego roku przy udziale sołtysa lub 
przedstawiciela Rady Sołeckiej i sprawdzi czy odłogowane grunty nie powodują rozsiewu 
chwastów. 

4.Z przeglądu komisja sporządza protokół o stanie faktycznym i składa w referacie podatkowym 
Urzędu Gminy.

5.W przypadku stwierdzenia rozsiewu chwastów, komisja składa w referacie rolnym UG wniosek o 
wszczęcie odpowiedniego postępowania.



§ 3
W przypadku stwierdzenia faktu produkcji na użytkach wyłączonych – podatek rolny zostanie 
naliczony za cały rok z uwzględnieniem odsetek od zaległych zobowiązań podatkowych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uchwała nrI/1/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 
142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 
113 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przewodniczącym  Rady  Gminy  Zębowice  wybrano  radna  Gabrielę  Buczek,  w 
głosowaniu tajnym, przy czym za wyborem głosowało 8 radnych na 15 obecnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/2/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 
142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 
113 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:



§1
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Zębowice wybrano:

a. radnego Zbigniewa Kulę, w głosowaniu tajnym, przy czym za wyborem głosowało 9 radnych,

b. radnego Alfreda Miozgę, w głosowaniu tajnym, przy czym za wyborem głosowało 9 radnych.

Głosowanie przeprowadzono przy obecności 15 radnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/3/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 
142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 
113 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przewodniczącym komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej wybrano w 
głosowaniu jawnym radną Krystynę Karońską.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/4/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 
142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 
113 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:



§1
Przewodniczącym komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego 
wybrano w głosowaniu jawnym radnego Joachima Kubicę.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/5/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 
142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 
113 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przewodniczącym komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i 
mieszkaniowej, handlu i usług wybrano w głosowaniu jawnym radnego Jerzego Kutza. 

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/6/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

Na podstawie art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 113 
poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrano w głosowaniu jawnym radnego Edmunda Langosza. 



§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA   Nr  II/7/02
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 5 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61ust. 2 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 i z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220/  i art.136 
ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. / Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 
poz.485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000r. Dz.U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz. 
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 
poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i 
Nr 145 poz. 1623/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie Gminy na rok 2002 dokonuje się następujących zmian planu wydatków:

Zwiększenia w wysokości 16.060 zł:

3.Dz. 750 – administracja publiczna – 8.900 zł

4.Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.160 zł

Zmniejszenia w wysokości 2.160 zł

4.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.160 zł

§ 2
w budżecie Gminy na 2002 r. zmniejsza się rezerwę ogólną – Dz.758 – Różne rozliczenia – rozdz. 
75818 – Rezerwy ogólne i celowe – o kwotę – 13.900 zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Uchwała nr II/8/02



Rady Gminy Zębowice
Z dnia 5 grudnia 2002 r.

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 
na 2003 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 2, art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r. Dz.U. nr 9 poz. 84, nr 200 poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) Rada Gminy 
Zębowice uchwala, co następuje:

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

10.od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na 
potrzeby mieszkalne – 0,51 zł,

11.od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 15,50 zł,

12.od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł,

13.od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 5,10 zł,

14.od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł,

15.od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7,

16.od gruntów:

2.związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,62 zł,

3.pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni – 3,38 zł,

4.od pozostałych od 1 m2 powierzchni – 0,30 zł.

§ 2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

3.Nieruchomości będące w posiadaniu służb ratowniczo – gaśniczych z wyjątkiem tych, w których 
prowadzona jest działalność gospodarcza,

4.Nieruchomości i grunty stanowiące mienie komunalne a nie oddane w posiadanie zależne,

5.Nieruchomości należące do utworzonych przez Gminę jednostek organizacyjnych.

6.Grunty, budowle wodociągu i przewody sieci rozdzielczej wody związane z wodociągiem 
gminnym.



§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą od dnia 01 stycznia 2003 r.

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

§ 6
Traci moc uchwała nr XXIII/172/2001 z dnia 27 listopada 2001 r.

Uchwała nr II/8/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 art. 7 ust. 2, art. 7a 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 
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 13 poz. 984) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

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

10. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na 
potrzeby mieszkalne – 0,51 zł

11. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 15,50 zł

12. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06

13. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części

14. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł

15. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7



16. od gruntów:

3.związanych z prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni – 0,62 zł

4.pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni – 3,38 zł

5.od pozostałych od 1 m2 powierzchni – 0,30 zł

§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 i grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

3.Nieruchomości należące  do utworzonych przez gminę jednostek organizacyjnych

4.Grunty, budowle wodociągu i przewody sieci rozdzielczej wody związane z wodociągiem 
gminnym.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą od dnia 01 stycznia 2003 r.

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

§6
Traci moc uchwała nr XXIII/172/2001 z dnia 27 listopada 2001r.

Uchwała nr  II/9/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia  5 grudnia 2002r.

w sprawie  ustalenia  wysokości podatku  od posiadania  psów oraz zwolnień z tego podatku na rok 
2003.

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 /  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/ Rada  Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

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

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

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  4
Uchwała   wchodzi  w  życie  po   upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003.

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

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
Traci moc Uchwała Nr XXIII/174/01 z dnia  29 listopada 2001 r.

Uchwała nr II/10/03
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 5 grudnia 2003 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, 
Dz.U. nr 113 poz. 984) oraz art. 10 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i  
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84, Dz.U. nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala co 
następuje 

§1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2003 rok w wysokości:

2.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:              

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                     616,80 zł
b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie                                                             1.028,00 zł



c) powyżej 9 ton                                                                                                1.233,60 zł

2.Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton                                   2.354,12 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton                                   2.354,12 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton                                   2.354,12 zł
d) równej lub wyższej niż 15                                                                              2.354,12 zł

2) o liczbie osi - trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton                                   2.354,12 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton                                   2.354,12 zł
1.równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton                                 2.354,12 zł
2.równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony                               2.354,12 zł
3.równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton                               2.354,12 zł
4.równej lub wyższej niż 25 ton,                                                                     2.354,12 zł

3) o liczbie osi – cztery i więcej
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   2.354,12 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton                                   2.354,12 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton                                   2.354,12 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton                                   2.354,12 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton                                                                        2.354,12 zł

2. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej:

1) o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton                                   2.354,12 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton                                   2.354,12 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton                                   2.354,12 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton,                                                                       2.354,12 zł

2) o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton                                   2.354,12 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton                                   2.354,12 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton                                   2.354,12 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony                                 2.354,12 zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton                                 2.354,12 zł
f) równej lub wyższej niż 25 ton                                                                         2.354,12 zł 

3) o liczbie osi – cztery i więcej
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   2.354,12 zł



b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton                                   2.354,12 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton                                   2.354,12 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton                                   2.354,12 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton                                                                        2.354,12 zł

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

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                              1.439,20 zł

3.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą 
lub  naczepą,  z  zawieszeniem  pneumatycznym  lub  z  zawieszeniem  uznanym  za 
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1. o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                                   1.819,56 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.819,56 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton                                   1.819,56 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton                 1.819,56 zł
e) powyżej 36 ton                                                                                                2.354,12 zł

2. o liczbie osi - trzy
   
2.równej lub wyższej niż 12 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton             1.819,56 zł 
2.równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton                               2.354,12 zł
3.równej lub wyższej niż 40 ton                                                                     2.354,12 zł

1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów:

1. o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                                   1.819,56 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.819,56 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton                                   1.819,56 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton                 1.819,56 zł
c) powyżej 36 ton                                                                                                2.354,12 zł
       
2. o liczbie osi – trzy
   
2.wyższej niż 12 ton a mniejszej  niż 36 ton                                                   1.819,56 zł
3.wyższej niż 36 ton a mniejszej  niż 40 ton                                                   2.354,12 zł
4.równej lub wyższej niż 40 ton                                                                      2.354,12 zł

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

-od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                    1.233,60 zł

•Od  przyczep  lub  naczep  z  zawieszenie  neumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za 



równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż  12  ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą  prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego:

1. o liczbie osi - jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                                   1.439,20 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.439,20 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a równej lub niższej niż 36 ton                     1.439,20 zł
c) powyżej 36 ton                                                                                                1.819,56 zł 

2. o liczbie osi - dwie                     

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton                                   1.439,20 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony                                 1.439,20 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a równej lub niższej niż 36 ton                     1.439,20 zł
d) równej lub wyższej niż  36 ton, a mniejszej niż 38 ton                                  1.819,56 zł 
e) równej lub wyższej niż 38 ton                                                                        1.819,56 zł
               

3. o liczbie osi - trzy                                                                   
   
1. równej lub wyższej niż 12 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton              1.439,20 zł
2. wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton                                                   1.819,56 zł 
3.równej lub wyższej niż 38 ton                                                                     1.819,56 zł
 

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

1. o liczbie osi - jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                                   1.439,20 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton                                   1.439,20 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a równej lub  mniejszej niż 36 ton                1.439,20 zł
d) wyższej niż 36 ton                                                                                          1.819,56 zł

 2. o liczbie osi - dwie                     

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton                                   1.439,20 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony                                 1.439,20 zł
c) równej lub wyższej niż 33 tony, a równej lub mniejszej niż 36 ton               1.439,20 zł
d) wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton                                                     1.819,56 zł
e) równej lub wyższej niż 38 ton                                                                        1.819,56 zł

3. o liczbie osi - trzy                                                                               
   
3.równej lub wyższej niż 12 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton              1.439,20 zł
4.wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton                                                   1.819,56 zł
5.równej lub wyższej niż 38 ton                                                                     1.819,56 zł 



1. Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących;

- mniejszej niż 30 miejsc                                                                                    1.439,20 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                     1.819,56 zł

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

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.

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

§6
Traci moc Uchwała nr XXIII/173/2001 w sprawie podatku od środków transportowych.

Uchwała nr II/11/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

W sprawie wysokości diet dla radnych Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, 
nr 113 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
a. Ustala się następujące stawki diet miesięcznych dla radnych Gminy Zębowice:

c. dla przewodniczącego Rady Gminy                – 700 zł

d. dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy

i dla przewodniczących komisji Rady Gminy – 200 zł 

e. dla pozostałych radnych                                  – 120 zł. 

b. Dieta przysługuje radnym niezależnie od ilości posiedzeń w których uczestniczył radny.

c. Termin wypłaty diet ustala Przewodniczący Rady Gminy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.



§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr X/80/99 z dnia 28 grudnia 1999 
roku w sprawie diet dla radnych oraz uchwała nr VIII/68/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie 
diet dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała nr II/12/04
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

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 późn.zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy w wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze wg stawki XX w kwocie 3.600 zł

- dodatek funkcyjny wg stawki 8 w kwocie 1.200 zł

- dodatek za wysługę lat w wysokości 16 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 576 zł

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 15 listopada 2002 r.

Uchwała nr II/13/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z 
zakresu  prawa pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  (z 2001 r. 
Dz.U. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984), w 
związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 
2001 r. nr 142 poz. 1593 i z 2002 r. Dz.U. nr 113 poz. 984) Rada Gminy Uchwala, co następuje:



§ 1
3.Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania w imieniu pracodawcy wobec 
Wójta Gminy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

4.Czynności, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności:

f. wyrażania zgody na udział w kursach i szkoleniach,

g. udzielanie urlopów i zwolnień od pracy przewidzianych w Kodeksie Pracy,

h. przyznawanie limitu kilometrów na jazdy  lokalne,

i. zlecanie wyjazdów służbowych poza teren gminy,

j. przyznawanie świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz innych należności 
wynikających z przepisów szczególnych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II/14/2002
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia własnej uchwały

Na podstawie art. 14 ust. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. 
Dz.U. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Uchyla się obowiązującą uchwałę nr XIX/150/01 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2001 r. 
w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2001 r. nr 52 poz. 387.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Uchwała nr II/15/2002 r.
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

 

w sprawie uchylenia własnej uchwały

Na podstawie art. 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 
1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1
Uchyla się obowiązującą uchwałę nr XXIX/216/2002 r. Rady Gminy Zębowice z dnia 10 
października 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 
użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej – na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr II/16/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na 
których zaprzestano produkcji rolnej  - na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 
z 1993 r. nr 94 poz. 431, z 1994 r. nr 1 poz. 3, z 1996 r. nr 91 poz. 409, z 1997 r. nr 43 poz. 272 i nr 
137 poz. 926, z 1998 r. nr 108 poz. 681, z 2001 r. nr 81 poz. 875, z 2002 r. nr 200 poz. 1680) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. 
Dz.U. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Rolnik zaprzestający produkcji rolnej na użytkach rolnych na okres do 3 lat celem uzyskania 
zwolnienia z podatku rolnego winien złożyć podanie na piśmie w którym należy określić czas 
trwania zaprzestania produkcji, numer działki i jej powierzchnię.



§ 2
6.Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy dokona 
przeglądu użytków rolnych w terminie od 30.06 do 15.07 każdego roku przy udziale sołtysa lub 
przedstawiciela Rady Sołeckiej i sprawdzi czy odłogowane grunty nie powodują rozsiewu 
chwastów. 

7.Z przeglądu komisja sporządza protokół o stanie faktycznym i składa w referacie podatkowym 
Urzędu Gminy.

8.W przypadku stwierdzenia rozsiewu chwastów, komisja składa w referacie rolnym UG wniosek o 
wszczęcie odpowiedniego postępowania.

§ 3
W przypadku stwierdzenia faktu produkcji na użytkach wyłączonych – podatek rolny zostanie 
naliczony za cały rok z uwzględnieniem odsetek od zaległych zobowiązań podatkowych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uchwała nr II/17/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18a i art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. 
Dz.U. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) o raz 
art. 32 Statutu Gminy Zębowice (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. nr 90 
poz. 754) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje składy osobowe komisji Rady Gminy:

Członkami komisji rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby:



2.Joachim Kubica, 

3.Konrad Jendrzej,

4.Urszula Skowronek,

5.Krystyna Karońska,

Członkami komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego 
zostały wybrane następujące osoby:

1.Konrad Jendrzej,

2.Zygmunt Bil,

3.Józef Pluta,

4.Damian Ledwig,

Członkami komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia, i opieki społecznej zostały wybrane 
następujące osoby:

•Zofia Laskowska – Qach,

•Henryk Miozga,

•Alfred Miozga,

•Edmund Langosz,

Członkami komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 
handlu i usług zostały wybrane następujące osoby:

1.Alfred Miozga,

2.Henryk Miozga, 

3.Jan Wodarczyk,

4.Zbigniew Kula.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr II/18/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.



w sprawie powołania komisji statutowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. 
Dz.U. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) 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 II/18/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania komisji statutowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 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) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Statutową w składzie: 

8.Gabriela Buczek

9.Krystyna Karońska

10.Jerzy Kutz

11.Alfred Miozga

12.Zbigniew Kula



§2
Zadaniem komisji jest opracowanie projektu Statutu Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II/19/02
Rady Gminy Zębowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 
1997 nr 9 poz. 43, nr 106 poz. 679, nr 121 poz. 770, i z 1998 nr 106 poz. 668) i art. 7 ust. 1 pkt 3, 
art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. 
Dz.U. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się opłatę za wodę z wodociągu gminnego w wysokości 1,75 zł + VAT za 1 m3 wody.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała nr XXIV/183/01 Rady Gminy 
Zębowice z dnia 28 grudnia 2001 r., w sprawie opłat za wodę z wodociągu Gminnego (Dziennik 
Urzędowy Woj. Opolskiego z 2002 r. nr 6 poz. 138).

Uchwała nr II/20/02
Rady Gminy Zębowice



z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin “Dolna 
Mała Panew” w Turawie.

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) i art. 
11 Statutu Związku Gmin “Dolna Mała Panew” w Turawie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Deleguje się jako przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin “Dolna Mała 
Panew” następujące osoby:

4.Gabrielę Buczek – Przewodniczącą Rady Gminy,

5.Zofię Laskowską – Qach – radną Rady Gminy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr III/25/98 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Zębowice 
do Zgromadzenia Związku Gmin “Dolna Mała Panew” w Turawie.  

Uchwała nr III/21/2002
Rady Gminy Zębowicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. D, pkt 10, art. 51 ust. ii 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 1 Nr 214 poz. 1806)oraz art. 109, 110, 116, 118, 124, 
l28 ust.2 pkt 1 i 2 art. l34 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 155 poz. 1014, zm.: z 1999 r. P Dz. U. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 
1251 1 Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Dz. U. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 
poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623 oraz z 2002 r. 
Dz. U. Nr 41 poz. 363, Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 156 
poz. 1300) 1 art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 
r. Nr 62 poz. 627 1 Nr 115 poz. 1229 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 113 poz. 984 i 
Nr 153 poz. 1271) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§1



Uchwala się budżet gminy Zębowice na 2003 r.:
- dochody w kwocie 5.843.617 zł
- wydatki w kwocie 5.551.517 zł
- rozchody w kwocie 292.100 zł finansowane z nadwyżki budżetowej w wysokości 292.100zł.

§2
Dochody budżetu gminy w podziale wg źródeł pochodzenia określa załącznik Nr 1 w kwocie 
5.843.617 zł, z czego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 869.769 
zł, a dotacje na zadania powierzone wynoszą 3.224 zł (załącznik Nr 3).
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą, 45.000 zł - dz. 
851 rozdział  85154 § 048.

§3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w kwocie 5.551.517 zł, z 
czego wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą, 869.769 zł, a na 
zadania powierzone - 3.224 zł.
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynoszą 45.000 zł - dz. 851 rozdział 85154.

§4
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 108.000 zł. Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4.

§5
Ustala się rezerwę ogólną, w kwocie 43.000 zł.

§6
Ustala się dotacje dla:
1. Stacji Leczenia i Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 47.000 zł
- dz. 853 rozdział 85395 § 2820.
2. Ludowego Zespołu Sportowego w Radawiu w wysokości 10.000 zł
- dz. 926 rozdział 92605 § 2820.
3. Ludowego Zespołu Sportowego w Zębowicach w wysokości 15.000 zł
- dz. 926 rozdział 92605 § 2820.

§7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 7.000 zł (załącznik Nr 5).

§8
Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem zmian 
powodujących zmniejszenie wydatków na inwestycje.

§9
Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy 
w roku 2003 nie może przekroczyć 50000 zł.

§10
Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie 
może przekroczyć 300.000 zł.



§11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą, obowiązującą od 01 stycznia 2003 r.

Uchwała nr III/22/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 2002 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002 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 późn. zm.) i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§1
W budżecie gminy na 2002 rok dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.000 zł:

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice dziecięce – 5.000 zł

§083 – Wpływy z usług – 5.000 zł

§2
W budżecie gminy na 2002 rok dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000 zł:

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice dziecięce – 5.000 zł]

k. pozostałe wydatki bieżące

§3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2002 rok wynosi: 

l. dochody – 5.825.912,19 zł                  wydatki – 5.626.843,19

m. przychody – 87.931 zł                         rozchody – 287.000 zł

          Razem: 5.913.843,19                            Razem: 5.913.843,19

§4



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń €rzędu Gminy 
Zębowice.

Uchwała nr III/23/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2003.

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. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na 2003 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
harmonogram wydatków do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w gminie Zębowice na 2003 rok 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 2003 roku.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr III/24/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia  2002 roku



w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 i nr 200 poz. 1683), art., 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o 
podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. nr 94 poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1682) i art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001 r. na 142 poz. 
1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wzory formularzy zawierających dane dotyczące przedmiotu i podmiotu opodatkowania 
do wymiaru i poboru:

1.podatku od nieruchomości według załączników nr 1 i nr 2,

2.podatku rolnego według załączników nr 3 i nr 4,

3.podatku leśnego według załączników nr 5 i nr 6.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r.

Uchwała nr III/25/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 2002 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 Alfreda Miosgi zam. w miejscowości siedliska o 
zmianę charakteru użytkowania gruntu o powierzchni ogólnej 1,16 ha z rolnego na leśny (tj. części 
działek nr 21 i 105 z k.m. 1 położonych w obrębie Siedliska).

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/26/02
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 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
Przyznaje się dodatek specjalny dla Wójta Gminy w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2002 r.
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