
Uchwała nr XXI/141/97
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 27 marca 1997 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 
1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996r., Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 
401/ oraz art. 4 ust.1, art. 7 ust. 1, art. 8 i art. 47 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r.-Prawo budżetowe 
/ Dz.U. Nr 72 poz. 344, z 1995 r. Nr 78 poz. 390, Nr 124 poz. 601/ Rada Gminy  uchwala, co 
następuje:

§ 1
Uchwala  się  budżet  gminy  na  1997  rok  w  kwocie  4.200.875  zł,  z  czego  dochody  w  kwocie 
3.746.162 zł, przychody w kwocie 454.713 zł, wydatki w kwocie 4.085.475 zł, rozchody w kwocie 
-115.400 zł.

§ 2
Dochody budżetu  gminy w  podziale  wg źródeł  pochodzenia określa  załącznik  Nr.1 w kwocie 
3.746.162 zł,  z  czego dotacje  celowe na zadania  zlecone  i  powierzone  z  zakresu  administracji 
rządowej w kwocie 494.411zł. /załącznik Nr.3/.

§ 3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr.2 w kwocie 4.085.475 zł, z 
czego wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 494.411 
zł /załącznik Nr.3/.

§ 4
Źródłem  pokrycia niedoboru budżetowego jest pożyczka długoterminowa w kwocie 340.470 zł 
oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 114.243 zł.

§ 5
Ustala się rozchód w kwocie 115.400 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki.

§ 6
Ustala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40.000 zł.

§ 7
Ustala się wydatki na inwestycje w kwocie 942.000 zł /załącznik Nr.4/.

§ 8
2. Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych 
pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów.
2.   Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do dysponowania rezerwą budżetową.

§ 9
1. Rada Gminy zobowiązuje Zarząd Gminy do ustalenia podziału wydatków ze  szczegółowością 

do działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz poszczególnych  paragrafów w zakresie 
wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji.

2. Rada Gminy zobowiązuje Zarząd Gminy do przekazania opracowanego układu wykonawczego 
jednostkom organizacyjnym w terminie 1 m-ca od daty uchwalenia budżetu.



§ 10
Rada  Gminy  ustala  maksymalną  wysokość  pożyczek  krótkoterminowych  zaciągniętych  przez 
Zarząd Gminy w kwocie 50.000 zł.

§ 11
Rada Gminy ustala kwotę 650.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 1997 roku i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXI/142/97
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 marca 1997 roku .

W sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki wodnej na 1997 rok.

Na podstawie art.88 lit.  ”h” ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.  o ochronie i 
kształtowaniu środowiska /Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz.196/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

1. Uchwala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki 
Wodnej :

    Przychody -
    1/ Stan na 1.01.1997r. - 128,02
    2/ Wpływy z Wydziału Ochrony Środowiska                               - 300,00
        Razem przychody - 428,02

    Wydatki - 
    1/ Zakup drzewek i krzewów                                                            - 428,02
        Stan na 31.12.1997 r.                                                                     -      0
        Razem wydatki  - 428,02

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Zarządowi Gminy.

Uchwała nr XXI/143/97
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 27 marca 1997 roku 

w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na  podstawie  art.41  ust.3  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 



alkoholizmowi  z  26  października  1982r.  /Dz.U.  Nr  35,  poz.  230  z  późn.zm./  Rada  Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§1.
Powołać komisję w następującym składzie :

1. Sułek Danuta              - przewodniczący
2. Nowak Monika          - z-ca przewodniczącego
3. Rudnicka Gabriela      - członek
4. Czyrski Zygmunt         - członek
5. Binkowska Teresa    - członek

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4.
Uchwała podlega  ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy .

Uchwał  nr XXI/144/97
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 marca 1997 roku 

w sprawie nabycia działek w Kadłubie Wolnym .

Na podstawie art.18 ust.  2 pkt 2 lit.  ”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 i z 
1997 r.

§ 1
Upoważnia  się  Zarząd  Gminy  w  Zębowicach  do  nabycia  gruntu  działki  nr.535/1,  km  1  o 
powierzchni 0.0109 ha położonej w Kadłubie Wolnym z przeznaczeniem pod drogę  dojazdową do 
przepompowni.

§ 2
Upoważnia  się  Zarząd  Gminy  w  Zębowicach  do  nabycia  gruntu  działki  nr  532/2,  km  1  o 
powierzchni  0.2203  ha  położonej  w  Kadłubie  Wolnym z  przeznaczeniem pod  przepompownię 
wody wodociągu grupowego Knieja - Zębowice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwał  nr XXI/145/97



Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 marca 1997 roku .

W sprawie zwrotu przez  świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze.

Na podstawie art. 17 i 19 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy  społecznej 
/Dz.U. Nr 13 poz. 60 z 1993 r. i z 1994 r. nr 62 poz. 255 i z 1995 r. Nr 100 poz. 450 i Nr 147 poz.  
687/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
1. W decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych winna być określona odpłatność, którą ponosi 

świadczeniobiorca bądź też o przyznanie nieodpłatnie świadczenia.
2. Uchwała nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych, których zasady i tryb udzielania, 

pobierania za nie opłat określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem 
Zdrowia i Opieki Społecznej.

3. Przez usługi opiekuńcze rozumie się czynności opisane w § 2,rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki  Socjalnej z 28 lutego 1991r.w sprawie szczególnych zasad zwrotu przez 
świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze /Dz.U. Nr 33 z 20.IV.91/.

§ 2
Usługi opiekuńcze przysługują nie odpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na jedną osobę 
w rodzinie nie przekracza wysokości określonej w art.4 ust.1 w związku z art.2a ust.1 pkt 2 ustawy 
o pomocy społecznej.

§ 3
Osoba  której  dochód  na  jedna  osobę  w rodzinie  przekracza  wysokość  określoną  w art.4  ust.1 
ustawy o  pomocy społecznej  zobowiązana  jest  do  zwrotu  wydatków na  usługi  według  stawek 
określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr.1 do uchwały.

§ 4
Ustala się, że całkowity koszt świadczenia za 1 godzinę usługi wynosi: 2.50,-

§ 5 
Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  decyzji  o  przyznaniu  świadczeń  w  postaci  usług 
opiekuńczych określa wysokość odpłatności dla osoby ubiegającej się o tę pomoc na podstawie 
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

§ 6
W szczególnych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania 
zwrotu  odpłatności  na  podstawie  art.41  ustawy  o  pomocy  społecznej.  Okres  zwolnienia  z 
odpłatności za usługę powinien być uzależniony od sytuacji z powodu której nastąpiło zwolnienie.

§ 7
Odpłatność miesięczna za usługi uiszczana jest przez  świadczeniobiorów do rąk opiekunek które 
wpłacają je niezwłocznie do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej pomniejszając koszt świadczenia .

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

§ 9
Traci moc uchwała Nr.VIII/53/1995 r. w sprawie zasad zwrotu przez  świadczeniobiorcę wydatków 
na usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej .



§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 1997 roku .

Uchwała nr XXII/146/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 18 kwietnia 1997 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1996 
rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr.106 poz. 496 i Nr.132 poz. 622 i z 
1997 r. Nr 9 poz. 43/ oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 05 stycznia 1991r. Prawo budżetowe /Dz.U. z 
1993 Nr 72 poz. 344, Dz.U. z 1994 Nr 76 poz. 344, Nr 121 poz. 551, Nr 133 poz. 685 z 1995 r., Nr 
78 poz. 390 i Nr 124 poz. 124/, oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
wyrażonej  w  uchwale  Nr  22/97  z  dnia  07  kwietnia  1997r.  Składu  orzekającego,  Rada  Gminy 
uchwala co następuje:

1. Przyjąć sprawozdanie Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za rok 1996.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  i Zarządowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwał nr XXII/147/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 18 kwietnia 1997 roku .

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1996 
rok .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61, ust. 2 i 3 ustawy z 08 marca 1990r. /Dz.U. z 1996 r. 
Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261 ,Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ po 
uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Zębowicach i uchwały Nr 23/97 z dnia 09 
kwietnia 1997 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

1. Udzielić absolutorium Zarządowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu za 1996 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  i Zarządowi Gminy .
4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Uchwała nr XXII/148/97
Rady Gminy w Zębowicach



z dnia 18 kwietnia 1997 roku 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice 

Na podstawie § 10 ust.1 statutu Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 1996r. w związku z 
rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników 
samorządowych /tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 111 poz. 493 zm. Dz.U. z 1996 r. Nr 96 poz. 444/ Rada 
Gminy uchwala co następuje :

§ 1 
Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy :

- wynagrodzenie zasadnicze w/g stawki XX w kwocie 1.340,00 zł.
- dodatek funkcyjny w/g stawki 7 w kwocie 425,00 zł.
- dodatek służbowy w kwocie 600,00 zł.
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 268,00 

zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 1997 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy .

Uchwała nr XXII/149/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 18 kwietnia 1997 roku 

w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  potrzeb 
rozbudowy wodociągu grupowego Knieja- Zębowice we wsi Kadłub Wolny .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie terytorialnym/ 
tekst  jednolity:  Dz.U.  z  1996r.Nr.13  poz.74,i  Nr.58 poz.296/oraz  art.26  ustawy z dnia  07 lipca 
1994r.o  zagospodarowaniu  przestrzennym  /Dz.U.Nr.89  poz.415/  Rada  Gminy  w  Zębowicach 
uchwala co następuje :

§ 1
Uchwala się miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego rozbudowy wodociągu grupowego 
Knieja - Zębowice na obszarze wsi Kadłub Wolny. Realizacja budowy sieci wodociągowej wraz z 
urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania wodociągu we wsi Kadłub  Wolny  stanowi 
zadanie gminy dla realizacji lokalnych celów publicznych.

§ 2
Dla obszaru stanowiącego przedmiot planu ustala się przeznaczenie terenu pod lokalizację sieci 
wodociągowej  i  urządzeń  towarzyszących  niezbędnych  do  funkcjonowania  wodociągu  według 
następujących oznaczeń :
1. o 90 - 160 PVC  - tereny projektowanej sieci wodociągowej

     PK         - teren projektowanej pompowni strefowej,
      K            - teren kanalizacji spustowej z pompowni strefowej,
     YAKY     - teren  projektowanego  kabla  energetycznego  zasilającego  pompownię 



strefową.
2. Zasilanie w wodę sieci wodociągowej dla wsi Kadłub Wolny ustala się z istniejącego  ujęcia 
wody we wsi Knieja .
 
3. Na potrzeby pompowni ustala się teren o pow.0,2203 ha położony w południowo-zachodniej 
części wsi Kadłub Wolny, na części działki Nr.535 k.m.1. Dojazd do terenu z drogi  wojewódzkiej 
nr.27-737.  Linia  zabudowy  obiektu  pompowni  co  najmniej  15,o  m  od  krawędzi  jezdni  drogi 
wojewódzkiej.

§ 3 
Ustala  się  trasy  sieci  wodociągowej  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie   odrębnymi 
przepisami i normami, a w szczególności :

- przy  przejściach pod drogami
- przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi
- przy przejściach pod istniejącymi ciekami.

Lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami 
ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem administratora drogi.

§ 4
Inwestor ponosi koszty :

-  nadzoru  archeologicznego  w  razie  ujawnienia  przedmiotu  o  cechach  zabytku  podczas 
wykonywania robót ziemnych

-  rekultywacji  czasowo  zajętego  terenu  celem  przywrócenia  dotychczasowego  sposobu 
użytkowania gruntu . 

§ 5
Integralną częścią planu jest rysunek planu  stanowiący załącznik nr.1 sporządzony na mapie w 
skali  1:10 000 oraz załącznik nr 1a,1b,1c sporządzony na mapie w skali  1:  5000 do niniejszej 
uchwały. Rysunek planu określa obszar i linie rozgraniczenia terenu o którym mowa w § 2.

§ 6
Dla terenu objętego  niniejszym planem, zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,  ustala  się  stawkę  służącą  naliczaniu  opłaty  w  związku  ze  zmianą  wartości 
nieruchomości . Wysokość stawki wynosi 0%.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice .

§ 8 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

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

* Załącznika nr.1a,1b,1c w skali 1:5 000 nie ogłasza  się

Uchwała nr XXIII/150/97
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 25 lipca 1997 roku 



w sprawie  ustanowienia herbu Gminy Zębowice .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 -rozdział 3 i art. 40 ust .2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 
1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r./,  oraz §12 ust.1 pkt 13 
statutu gminy Zębowice, Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje :

§ 1
Ustanawia się herb Gminy Zębowice,  którego projekt  stanowi załącznik do niniejszej  uchwały, 
wiedząc  że  wartościami  swymi  nawiązuje  on  do  najszczytniejszych  tradycji  ziem  Piastów 
Opolskich, jak również do najpiękniejszych kart z dziejów diecezji wrocławskich na Śląsku.

§ 2
Herb  Gminy Zębowice  został  ukształtowany w formie  tarczy   stosowanej  w  przedstawieniach 
napieczętnych Piastów na Śląsku.

§ 3
Podział  tarczy  nawiązuje  do  trójpolowego  herbu  Rzeczypospolitej  z  czasów  powstania 
styczniowego, jak i do starożytnego herbu szlacheckiego - herbu BREZA.

§ 4
W pierwszym złotym polu, przedzielonym w pas wstęgą zieleni i wstęgami srebra i błękitu, czarny 
pień drzewa z rozpiętymi konarami z liśćmi i z gęstymi korzeniami, z dziuplą o barwie złota . W 
drugim polu złotym, dzwon czerwony z czarnym obrysowaniem, z umieszczonym w jego środku 
drugim małym dzwonem identycznym. W trzecim polu ku górze kańczato zachodzącym barwy 
błękitnej, złota monstrancja z elipsą czerwieni w środku .Pola w miejscu styku łączy mała tarczka 
sercowa barwy czerwieni zawierająca srebrny klejnot-topór.

§ 5
W górze  nad  tarczą  znajduje  się  w czerwonej  szacie  Święta  Anna,  mająca  u  swych  kolan,  w 
błękitnych szatach - Marię, spoglądającą w księgę rozłożoną na kolanach  Anny. Obie mają wokół 
głów złote aureole. Święta Anna jest trzymaczem dla herbu Gminy Zębowice.

§ 6
Pod  tarczą,  aż  do  boków  trzymacza  /suportu/,  jest  przewieszona  czerwona  wstęga  ze  złotym 
napisem Gmina + Zębowice + Gmina, wykonanym literami o kroju podobnym aktywie .

§ 7 
Barwny  wizerunek  herbu  Gminy  Zębowice  wraz  z  elementami  poza  herbowymi  jakimi  są  - 
trzymacz i wstęga z napisem, znajdują się na planszy pionowej o formacie 112 x 82 cm- w barwie 
czarnej.

§ 8
Załącznikiem do projektu herbu Gminy Zębowice stanowi plansza ukazująca odmiany form flag 
gminy, których to barwy wywodzą się z barw herbu Gminy Zębowice. Plansza pionowa o formacie 
70 x 50 cm.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .



Uchwała nr XXIII/151/97
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 lipca 1997 roku,

w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  publicznej  szkoły  podstawowej  w 
Kadłubie Wolnym i powołania komisji konkursowej .

Na podstawie art.36 a ust.5 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. 
z 1996 r Nr 67 poz. 329/, Rada Gminy Zębowice uchwala :

§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.

§ 2
Powołuje się komisję konkursową w składzie  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr XXIII/152/97
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 25 lipca 1997 roku .

W sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej i  przedszkola na 
terenie gminy Zębowice 

Na podstawie art.  36 a, ust.  5 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty 
/Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje :

§ 1
Ustala się regulamin określający tryb i zasady pracy komisji konkursowej, który stanowi załącznik 
nr1 do uchwały .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr XXIII/153/97
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 25 lipca 1997 roku .

W sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla  rozbudowy  wodociągu  grupowego  Knieja-Zębowice  celem  zaopatrzenia  w  wodę  wsi 



Poczołków, Siedliska, Prusków i Osiecko.

Na  podstawie  art.  12  ust.  1  i  2,  art.  13  ust.  1  pkt  3  ustawy z  dnia  07  lipca  1994r.  O 
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 89, poz. 415/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 
marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i 
Nr 132 poz. 622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ rada Gminy Zębowice uchwala co następuje :

§ 1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy 
wodociągu grupowego Knieja - Zębowice celem zaopatrzenia w wodę wsi Poczołków, Siedliska, 
Prusków i Osiecko.

§ 2 
Przeznaczyć część działki Nr.945 we wsi Kadłub Wolny na potrzeby  pompowni wody wodociągu 
grupowego Knieja-Zębowice dla wsi Osiecko.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy Zębowice .

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

Uchwała nr  XXIII/154/97
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 25 lipca 1997 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Zębowice.

Na podstawie art.  12 ust.  1 i  ust.  2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. Nr 89 poz. 415/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie  terytorialnym  /Dz.U.  z  1996  r.  Nr  13  poz.  74,  Nr  8  poz.  261/  Rada  Gminy  w 
Zębowicach uchwala co następuje :

§ 1
Przystąpić  do  porządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części 
miejscowości Zębowice .

§ 2
Teren  o którym mowa w §  1 przeznaczyć  na potrzeby budownictwa usługowo-mieszkalnego i 
poszerzenie cmentarz przy  ulicy oleskiej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy .

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



Uchwała nr XXIII/155/97
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 25 lipca 1997 roku 

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. z 1996r Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 i z 
1997 r. Nr 9 poz. 43/ rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje :

§ 1
Upoważnić Zarząd Gminy w Zębowicach do nieodpłatnego nabycia działki gruntu o pow. 0,9800 
ha, dz. nr 206/25 – k.m. 4 położonej we wsi Radawie .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy .

Uchwała nr XXIII/156/97
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 25 lipca 1997 roku .

w  sprawie  :  ustalania  zasad  zwrotu  wydatków  przeznaczonych  na  świadczenia   w  formie 
wyżywienia dzieci gdy dochód w rodzinie dziecka przekracza kryterium dochodowe określone w 
ustawie o pomocy  społecznej .

Na podstawie art. 5, art. 13 oraz art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o 
pomocy społecznej Dz.U. z 1993 r. Nr 13 poz. 60 oraz z 19994 r. Nr 62 poz. 265 z 1996 r. Nr 100 
poz. 459, Nr 147 poz. 687/ N zw z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym Dz.U. z 1996 r Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala :

§ 1
1. Ustala zasady zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenie, w formie dożywiania dzieci
    gdy dochody w rodzinie dziecka przekraczają kryterium dochodowe określone w ustawie o   
    pomocy  społecznej .
2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przy  współpracy z właściwym  dyrektorem szkoły      
     wytypuje dzieci mające być objęte dożywianiem.
3. Ustala się procentowy zwrot  świadczenia w wysokości :

a/ 50% - gdy dochód w rodzinie dziecka wynosi 151 do 160 % kryterium dochodowego 
    w ustawie o pomocy społecznej
b/ 60 % - gdy dochód w rodzinie dziecka wynosi od 161 do 170 % kryterium  
    dochodowego określonego w ustawie o pomocy  społecznej



c/ 70 % - gdy dochód w rodzinie dziecka wynosi 171 do 180 % kryterium dochodowego 
         określonego w ustawie o pomocy społecznej
d/ 80 % - gdy dochód w rodzinie dziecka wynosi od 181 do 190 % kryterium   
    dochodowego określonego w ustawie o pomocy  społecznej
e/ 90% - gdy dochód w rodzinie dziecka wynosi od 191  do 200 % kryterium

                dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej .

§ 2
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej .

Uchwała nr XXIII/157/97
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 25 lipca 1997 roku .

w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w 
gminie Zębowice .

Na podstawie art. 50 i art. 52 ust. 1 ustawy z 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. nr 45 poz. 205, z 1995 r. Nr 132 poz. 164 i z 1997 r Nr. 47 
poz. 297/ i art. 8 ustawy z dnia 10 maja 1991 roku - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej /Dz.U. z 1994 r. Nr 54 poz. 224/, Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje :

§ 1
Ustala się podział gminy na 3 obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej, zarządzonych  na dzień 21 września 1997 roku ,

§ 2
Ustala się numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych dla gminy Zębowice,
w/g poniższego wykazu :

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba obwodowej  komisji 
wyborczej
        1 Sołectwa :Knieja, Prusków, Zębowice Zębowice - Szkoła Podstawowa
        2 Sołectwa :Kadłub Wolny, Osiecko,                  Siedliska, Poczołków Kadłub Wolny - 
Szk. Podst.
        3 Sołectwa : Łąka, Radawie Radawie - Szkoła Podstawowa 

§ 3
Uchwała podlega wykonaniu poprzez rozplakatowanie .

§ 4
Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy .

Uchwała nr XXIV/158/97
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku 



w sprawie zmian w budżecie  gminy na 1997 rok zmieniająca uchwałę Nr.XXI/141/97 z dnia 27 
marca 1997 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  o  samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496 i Nr 
132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. -Prawo 
budżetowe /Dz.U. z 1993 r. Nr 72 poz. 344, z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Nr 121 poz. 591 i Nr.133 poz. 
68, z 1995 r. Nr 78 poz. 390, Nr 124 poz. 601 i Nr 132 poz. 640, z 1996 r. Nr 89 poz. 402, Nr 106 
poz. 496, Nr 132 poz. 621 i Nr 139 poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54 poz. 348 i Nr 79 poz. 484/ Rada 
Gminy uchwala, co następuje :

§ 1
W budżecie gminy na 1997 r. dokonuje się następujących  zmian  po stronie wydatków :

Zwiększenia :
dz.56 rozdział 5613 - wydatki bieżące /grupa paragrafów o symbolu 90/ - 55.000 zł.
dz.56 rozdział 5613 § 72 - 48.000 zł.
dz.74 rozdział 7523 - wydatki bieżące /grupa paragrafów o symbolu 90/ - 5.000 zł.
dz.79 rozdział 8211 § 11 - 8.000 zł.
         rozdział 8211  § 41 - 4.500 zł.
         rozdział 8211 - wydatki bieżące /grupa paragrafów o symbolu 90 - 17.500 zł.

Zmniejszenia :
dz.40 rozdział 4495 § 72 - 30.000 zł.
dz.83 rozdział 8495 - wydatki bieżące /grupa paragrafów o symbolu 90/ - 5.000 zł.
dz.94 rozdział 9495 - wydatki bieżące /grupa paragrafów o symbolu 90/ - 45.000 zł.

§ 2 
W budżecie gminy  na 1997 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę58.000 zł. ustalonego w dz.00 
rozdział  0051  §  02  rozchodu  na  spłatę  rat  kapitałowych  zaciągniętej  pożyczki   z  powodu 
przesunięcia spłaty  rat pożyczki na 1998r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

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

Uchwała nr XXIV/159/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 sierpnia 1997 roku .

w sprawie zmiany kategorii drogi Zębowice - Chobie .

Na podstawie  art. 6 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca  o drogach publicznych 
/Dz.U. Nr 14 poz. 60 z 1988 r. Nr 19 poz. 132 z 1989 r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 z 
1991 r. Nr 75 poz. 332, z 1993 r. Nr 47 poz. 212 i z 1994 r. Nr 127 poz. 627/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. O samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 
poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:



§ 1
Upoważnia  Zarząd  Gminy  do  wystąpienia  o  utratę  kategorii  wojewódzkiej  drogi  nr.27758 
Zębowice - Chobie na odcinku od km 0+000 do km 5+315 i uznanie tego odcinka za drogę gminną.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§ 3
Mapa z zaznaczoną drogą stanowi załącznik do uchwały.

§ 4
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  z  mocą  od  dnia  wejścia  w  życie  odpowiedniego 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr XXIV/160/97
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 sierpnia 1997 roku

w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  przy  ul. 
Łąkowej we wsi Knieja .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 i z 
1997 r. Nr 9 poz. 43/ oraz art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
/Dz.U. Nr 89 poz. 415/ Rada Gminy Zębowicach uchwala co następuje :

§ 1
1.  Uchwala  się  miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego  we   wsi 

Knieja w rejonie ulicy    Łąkowej, obejmujący działki nr ewid. gruntu : 723/94,724/94,661/94 
oraz części działek : 725/984,707/1972,199 i 198 .

2. Terenom objętym planem nadaje się następujące symbole i przeznaczenie :
     MN - teren budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności zabudowy,
     MR - teren zabudowy mieszkaniowo- zagrodowej,
     RP -  teren użytków rolnych,
     KD V - teren drogi lokalnej, gminnej.

§ 2
Dla terenów stanowiących przedmiot planu wprowadza się następujące ustalenia :   
1. Dla terenu budownictwa mieszkaniowego oznaczonego symbolem MN ustala się następujące 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a/ Przy  zagospodarowaniu terenu, modernizacji i rozbudowie istniejącej zabudowy obowiązują 

zasady i warunki zagospodarowania określone przepisami szczególnymi i normami.,
   b/ Projekt podziału terenu na działki winien uwzględniać:

- powierzchnie działek budowlanych w granicach 720,0-1200.0 m2.,
    c/ Warunki  zabudowy  działek budowlanych :



- linia zabudowy analogiczna do istniejącej, szczegółowy  jej przebieg określa rys. planu,
- dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej do 2-ch kondygnacji naziemnych,

- architektura obiektów dostosowana wyglądem i skalą do otoczenia, wskazane stosowanie 
dachów  spadzistych z poddaszem użytkowym z przeznaczeniem na cele mieszkalne .
-  możliwość lokalizacji  obiektów towarzyszących  tzn.I  Kondygnacyjnych budynków - 
gospodarczych,  garaży,  urządzeń  i  sieci  infrastruktury  technicznej,  niezbędnych  do 
funkcjonowania  wznoszonych budynków mieszkalnych,

- ogrodzenie działek od strony drogi nie powinno przekraczać granicy działek,
- wjazdy na działki od strony drogi lokalnej, szerokość bramy wjazdowej - 3,50 m.

2. Dla terenów zabudowy  zagrodowo - mieszkaniowej oznaczonych symbolami  MR ustala się 
następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a/ Możliwość modernizacji, rozbudowy  i uzupełnienia zabudowy oraz urządzeń   
       

                infrastruktury  technicznej  zgodnie  z  funkcją  terenu,  granicach  siedliska,  z 
uwzględnieniem  zasad  i  warunków  zagospodarowania  określonych  przepisami  szczególnymi  i 
normami.

b/ Warunki zabudowy terenów :
- linia zabudowy według rysunku planu,

- dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - do 2-ch kondygnacji naziemnych dla 
budynków gospodarczo-inwentarskich - 1 kondygnacja ,

            - dachy budynków nowo wznoszonych - spadziste .
3. Warunki obsługi terenów MN i MR w zakresie infrastruktury technicznej :

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej,
- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków - w okresie przejściowym do szczelnych zbiorników    

     -  wybieralnych,  zlokalizowanych  na  terenach  działek  docelowo  do  sieci  kanalizacji 
wiejskiej,

-  odprowadzenie  nieczystości  stałych  -  z  pojemników  umieszczonych  w  części 
gospodarczej  działek  wywóz  na  gminne  wysypisko  śmieci  na  warunkach  określonych 
przez dysponenta wysypiska ,

-  zaopatrzenie  w  c.o.  indywidualne  .Stosować  należy   ogrzewanie  wykorzystujące 
ekologiczne nośniki energii.
4. Dla terenu drogi lokalnej gminnej oznaczonej symbolem KD V ustala się :

- szerokość w liniach rozgraniczenia  17,0 m
- szerokość jezdni - 6,0 m

-  w  pasie  komunikacyjnym  możliwość  lokalizacji  urządzeń  i  sieci  uzbrojenia  terenu 
realizowanych  w/g potrzeb.

5.  Tereny  oznaczone  symbolem   RP stanowią  grunty  rolne  w  rozumieniu  ustawy  o  ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze może być dokonane 
tylko w trybie określonym w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3
Na  terenie  objętym  zmianą  planu  dopuszczalny  poziom  hałasu  zewnętrznego  określa  się 
następująco :

- dzień - 50 dB/A
- noc - 45 dB/A
max. krótkotrwały - 75 dB/A

§ 4
Integralną  częścią  planu  jest  rysunek  stanowiący  załącznik  nr  1  sporządzony w  skali  1:  1000 
Rysunek zmiany planu określa obszary i linie rozgraniczenia terenów o których mówi się w § 1.



§ 5
Dla terenów objętych niniejszą zmianą planu, zgodnie z art.36, ust.3 ustawy i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty w związku ze wzrostem 
wartości nieruchomości - wysokości 20%.
Przy  zbywaniu  nieruchomości  położonych  na  terenach  określonych   niniejszym  planem,  Wójt 
Gminy Zębowice  pobierze  jednorazową opłatę,  określoną  na  wyżej  wymienionym poziomie  w 
stosunku  do wzrostu wartości nieruchomości .

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice .

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

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

Uchwała nr XXIV/161/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 sierpnia 1997 roku .

w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Radawie .

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. O zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. Nr 89 poz. 415/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ Rada Gminy z Zębowicach uchwala co następuje :

§ 1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dz. Nr 36 
k.m.3 w miejscowości Radawie.

§ 2
Teren  o  którym  mowa  w  §  1  przeznaczyć  na  potrzeby  budownictwa  mieszkaniowego 
jednorodzinnego i usług tartaczno -stolarskich służących potrzebom mieszkańców tej wsi i gminie 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy .

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

Uchwała nr XXIV/162/97
Rady Gminy w Zębowicach 



z dnia 29 sierpnia 1997 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 i z 
1997 r. Nr 9 poz. 43/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje :

§ 1
Upoważnia  Zarząd  Gminy  do  nieodpłatnego  nabycia  następujących  gruntów  położonych  w 
Zębowicach :
a/ działka nr 241/11 o pow.0,0078 ha i działka nr 243/11 o pow.0,0267 ha k.m.10,
b/ działka nr 467/11 o pow.0,0130 ha, k.m.16,
c/ działka nr 246/54 o pow.0,0719 ha ,k.m.10,
d/ działka nr 248/54 o pow.0,0240 ha k.m. 10,
e/ działka nr 257/34 o pow.0,0018 ha k.m. 10,
f/ działka nr 245/56 o pow.0,0253 ha k.m. 10,
g/ działka nr 255/41 o pow.0,0197 ha k.m. 10,
h/ działka nr 250/42 o pow.0,0574 ha k.m.10

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach .

Uchwała nr XXV/163/97
Rady Gminy w Zębowicach 

z  dnia 14 listopada 1997 roku 

zmian w budżecie gminy na 1997 r zmieniająca uchwałę Nr.XXI/141/97 z dnia 27 marca 1997 r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  O  samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r., Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496 i Nr 
132 poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 
123 poz. 775/ oraz art. 7 ust. 1ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. z 1993 r. 
Nr 72 poz. 344, z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Nr 121 poz. 591 i Nr 133 poz. 68, z 1995 r. Nr 78 poz. 
390, Nr 124 poz. 601 i Nr 132 poz. 640, z 1996 r. Nr 89 poz. 402, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 621 
i Nr 139 poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54 poz. 348, Nr 79 poz. 484, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz. 775/ 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje :

§ 1
W budżecie gminy na 1997 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów :
dz.40 rozdział 4495 § 70 - 86.404 zł
dz.74 rozdział 7580 § 78 -  5.000 zł
dz.97 rozdział 9711 § 90 -  9.971 zł



§ 2
W budżecie gminy na 1997 r dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków :
dz.40 rozdział 4495 § 72 - 86.404 zł
dz.74 rozdział 7580 - wydatki bieżące /grupa paragrafów o symbolu 90/ - 5.ooo zł
dz.79 rozdział 7911 § 11 - 7.300zł
          rozdział 7911 - wydatki bieżące /grupa paragrafów o symbolu 90-2.671 zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

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

Uchwała nr XXV/164/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 14 listopada 1997 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  długoterminowej w 1998 roku .

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  9 lit.  “c” ustawy z dnia  08 marca 1990r.o  samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r., Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496 i Nr 
132 poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 
123 poz. 775/ oraz art. 22 ust.1 pkt 2, art. 23 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o  
finansowaniu gmin /Dz.U. Nr 129 poz. 600, z 1994 r. Nr 105 poz. 509, z 1995 r. Nr 124 poz. 601 i 
Nr 154 poz. 794, z 1996 r., Nr 149 poz. 704 i Nr 156 poz. 774 oraz z 1997 r Nr 79 poz. 484, Nr 193 
poz. 734, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz. 780/ rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
1.  Rada  Gminy  postanawia  zaciągnąć  w  1998  r.  długoterminową  pożyczkę  w  kwocie 

400.000zł/słownie  :  czterysta  tysięcy  złotych  /  na  finansowanie  budowy  wodociągu  w 
miejscowościach: Siedliska, Prusków, Osiecko, Poczołków i Leśniaki, na które to zadanie brak 
pokrycia w planowanych dochodach gminy.

2. Pożyczka zostanie zaciągnięta  w Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
w Opolu.
3.  Spłata  pożyczki  nastąpi  w  okresie  4  lat  po  upływie  jednorocznego  okresu  karencji  i  nie 

spowoduje przekroczenia 15% planowanych dochodów gminy.

§ 2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte wpływami z podatku od nieruchomości .

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy .

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

Uchwała nr XXV/165/97



Rady Gminy Zębowice
z dnia 14 listopada 1997 roku

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie .

Na podstawie art.1-5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 132 
poz. 622/ Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1
Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o :
1/ ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach /Dz.U.Nr.132 poz.622/,
2/ właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz  jednostki  organizacyjne i  osoby posiadające nieruchomość w zarządzie  lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,

3/  odpadach  komunalnych  -  należy   przez  to  rozumieć  stałe  i  ciekłe  odpady  powstające  w 
gospodarstwach  domowych,  obiektach  użyteczności  publicznej  i  obsługi  ludności,  w  tym 
nieczystości  gromadzone  w  zbiornikach  bezodpływowych,  porzucone  wraki  pojazdów 
mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki 
zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych,

4/  podmiotach  uprawnionych -  należy przez  to  rozumieć  inne  jednostki  organizacyjne  i  osoby 
fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art.7 ustawy.

§ 2 
Właściciele nieruchomości powinni utrzymywać porządek w nieruchomościach oraz starać się o 
estetyczny wygląd budynków ich otoczenia, upiększać je zielenią i ukwieceniem, uprzątać teren 
nieruchomości i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń 
i nieprzydatnych przedmiotów wytwarzających  nieporządek.

§ 3 
Utwardzone części terenu oraz chodniki położone wzdłuż unieruchom ości powinny być zamiatane, 
aby nie dopuścić do zalegania na nim zanieczyszczeń i  liści.  Ponadto w myśl  art.5  ust.1 pkt.4 
ustawy, właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości ze śniegu i błota .

§ 4
Z  upoważnienia  Zarządu  Gminy,  Wójt  Gminy  będzie  dokonywał  przeglądu  stanu  czystości  i 
porządku w Gminie i będzie wzywał właścicieli nieruchomości do usuwania zaniedbań i uchybień. 
Wyniki przeglądu Wójt Gminy będzie przekładał Zarządowi Gminy.

§ 5
1. Odpady komunalne, właściciele nieruchomości na których powstały te odpady obowiązani
     są do gromadzenia ich w znormalizowanych pojemnikach dostosowanych do pojazdów       
     odbierających śmieci .
2. Pojemniki winne być składowane w miejscach zapewniających swobodny dostęp do nich ze 
    strony  podmiotu uprawnionego do usuwania odpadów komunalnych .
3. Pojemników powinna być taka ilość w danej nieruchomości aby nie dopuścić do składowania 
    śmieci poza nimi.
4. Właściciele nieruchomości mogą posiadać znormalizowane pojemniki na własność lub je 
     dzierżawić.

§ 6



Wywozu odpadów komunalnych stałych  dokonuje się  co najmniej  2 razy w miesiącu z  każdej 
nieruchomości, a odpady komunalne ciekłe w zależności od potrzeb.

§ 7
Odpady wielkogabarytowe /meble, sprzęt gospodarstwa domowego, opony  itp./ będą wywożone 
przez uprawniony podmiot gospodarczy  prowadzący wywóz śmieci po stosowanym  ogłoszeniu co 
najmniej  2razy w roku .

§ 8
Do gromadzenia odpadów ulicznych stosuje się kosze na odpady rozmieszczone odpowiednio do 
natężenia ruchu pieszego. Rodzaj i ich usytuowanie ustala Zarząd Gminy.

§ 9 
Placówki  handlowe  i  gastronomiczne  zobowiązane  są  do  rozmieszczenia  wokół  tych  punktów 
odpowiednich koszy na odpady .

§ 10
Zarząd Gminy zobowiązany jest do tworzenia warunków selektywnej zbiórki i wywozu odpadów 
użytecznych /szkło, tworzywa sztuczne itp./ w miejscach publicznych .

§ 11
Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać zbiorniki na odpady stałe w czystości, a 
jeżeli stanowią one ich własność także zapewniać należyty  stan techniczny.

§ 12
W nieruchomościach  nie  przyłączonych do kanalizacji  komunalnej  odpady ciekłe  powinny być 
gromadzone w zbiornikach /szambach/ wykonanych i użytkowanych w sposób uniemożliwiający 
przenikanie ich zawartości do ziemi.

§ 13
Odpady  ciekłe  są  usuwane  przez  uprawnione  podmioty  na  zlecenie  właściciela  nieruchomości 
udzielone z wyprzedzeniem wykluczającym przepełnienie zbiornika /szamba/

§ 14
Wywóz odpadów stałych i ciekłych oraz ich unieszkodliwianie  może być dokonywane tylko przez 
podmioty uprawnione lub właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali zezwolenie Wójta Gminy w 
rozumieniu art.7 ,8 i ustawy .

§ 15 
Właściciele nieruchomości  przy  zlecaniu wywozu i  unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 
zobowiązani  są  do  korzystania  wyłącznie  z  usług  podmiotu  uprawnionego,  również  właścicieli 
nieruchomości  posiadający  zezwolenie  Wójta  Gminy  i  zobowiązani  są  do  udokumentowania 
dowodów zapłaty  za  świadczone  im usługi  wywozu  odpadów komunalnych  przez  uprawnione 
podmioty. Do takiego żądania uprawniony jest Wójt Gminy .

§ 16
Opłaty przewidziane ustawą określą odrębne uchwały Rady Gminy .

§ 17 
Osoby  utrzymujące  psy  lub  inne  zwierzęta  domowe  zobowiązane  są  do  opieki  nad  nimi 
wykluczającej zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi albo zanieczyszczenie przez  nie pomieszczeń
i miejsce przeznaczonych do wspólnego i publicznego użytku .



Zabrania  się  pozostawiania  zwierząt  w  miejscach  publicznych   bez  nadzoru  i  odpowiednich 
zabezpieczeń, takich jak smycze i kagańce dla psów.
Zwalnianie psów z nałożonym kagańcem dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych 
przez  ludzi,  jeżeli  osoba  nadzorująca  ma  możliwość  sprawowania  bezpośredniej  kontroli  nad 
zachowaniem psa. Psy zwolnione ze smyczy bez kagańca oraz psy pozostawione bez dozoru w 
miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska 
dla bezdomnych zwierząt.

§ 18
Osoby nadzorujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
z pomieszczeń i terenów przeznaczonych do publicznego użytku spowodowanych odchodami tych 
zwierząt .

§ 19
W miarę potrzeby przeprowadzane będzie na terenie gminy powszechna deratyzacja .

§ 20 
Naruszenie  przepisów  uchwały  podlega  karom  przewidzianym  w  art.77,117  i  145  Kodeksu 
Wykroczeń i art.10 ustawy wymienionej w § 1 .

§ 21
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy i Wójtowi Gminy w Zębowicach .

§ 22
Uchwałę  Zarząd  Gminy ogłosi  na  tablicy   ogłoszeń  Urzędu  Gminy  przez  rozplakatowanie  na 
tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy .

§ 23
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr XXV/166/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 14 listopada 1997 roku

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

Na podstawie art.  6 ust.  2 ustawy z dnia  13 września  1996 r.  o  utrzymaniu czystości  i 
porządku w gminach /Dz.U. Nr 132 poz. 622/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych:
a/ za wywóz stałych odpadów komunalnych w wysokości 27,00 zł na 1m3
b/ za wywóz ciekłych  odpadów komunalnych w wysokości 6,00 zł za 1 m3

§ 2
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy .

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy .



§ 4
Uchwała wchodzi w  życie z dniem 01 stycznia 1998 roku .

Uchwała nr XXV/167/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 14 listopada 1997 roku 

w sprawie uchylenia uchwały Nr.XXIII/155/97 z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie nieodpłatnego 
nabycia gruntu .

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 oraz z 1997 r Nr 
9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala, co następuje :

§ 1
Uchyla się Uchwałę Nr.XXIII/155/97 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 lipca 1997r.w sprawie 
nieodpłatnego nabycia gruntu z powodu cofnięcia oferty darowizny .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXV/168/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 14 listopada 1997 roku 

w sprawie przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Zębowice .

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. Nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami /oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 08 
marca 1990 r. O samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 
poz.  496 i  Nr 132 poz. 622,  Nr 113 poz.  734 i  Nr 123 poz.  775/ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1
Przystąpić  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
działkę nr 29 km16 w miejscowości Zębowice 

§ 2
Teren, o którym mowa w §1 przeznaczyć na potrzeby inwestycji liniowej oświetlenia ulicznego, 
służącym potrzebom mieszkańców tej wsi.



§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

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

Uchwał nr XXV/169/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 14 listopada 1997 roku 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 1997.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35, poz. 30 z późniejszymi zmianami/ w brzmieniu 
ustalonym ustawą z dnia 12 września 1996 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 127 poz. 59 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 
496 i Nr 132 poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 67, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 
734 i Nr 123 poz. 775/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje :

§ 1
Przyjmuje się do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 
terenie Gminy Zębowice na rok 1997 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Zębowice

Uchwała nr XXVI/170/97
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 29 grudnia 1997 roku 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

Na podstawie art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /
Dz.U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86 z 1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 
91 poz. 409, Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 
poz. 780 oraz Dz.U. Nr 143 poz. 956, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 679, Nr 107 



poz. 686, Nr 113 poz. 724 i Nr 123 poz. 775 Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Stawki podatku od środków transportowych w wysokości :
1/ od samochodu ciężarowego :

- od 2 do 4 ton     - 516,00
- od 4 do 6 ton     - 696,00 
- od 6 do 8 ton     - 840,00
- od 8 do 10 ton   - 1200,00
- od 10 do 12 ton - 1330,00
- powyżej 12 ton  - 1500,00

2/ od przyczep i naczep :
- od 5 do 20 ton    - 240,00
- powyżej 20 ton   - 408,00

3/ od ciągników siodłowych i balastowych - 1500,00
4/ od autobusów - 1300,00

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 1998 roku .

Uchwała Nr XXVI/171/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 5, ust. 1 i art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych /Dz.U.  Nr 9 poz. 31, zm. Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 
123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, 
Nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780 oraz Dz.U. Nr 143 poz. 956, oraz art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.,  Nr 58 poz. 261, 
Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, 
Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od nieruchomości na 1998 r.:
- od 1m  powierzchni u ytkowej budynk w mieszkalnych lub ich cz ci, z wy czeniem piwnic i² ż ó ęś łą  
strych w - 0,33 zó ł
- od 1m  powierzchni u ytkowej budynk w lub ich cz ci zwi zanych z  dzia alno ci  gospodarcz² ż ó ęś ą ł ś ą ą 
inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby 
bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 10,50 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,55 zł
- od 1m  powierzchni u ytkowej pozosta ych budynk w lub ich cz ci - 3,50 z² ż ł ó ęś ł
- od budowli - 2% ich wartości
- od 1m   powierzchni grunt w zwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz  inn  ni  dzia alno² ó ą ł ś ą ą ą ż ł ść 



rolnicza lub le na z wyj tkiem zwi zanych z budynkami mieszkalnymi - 0,40 zś ą ą ł
od gruntów:
- będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu 
przepis w ustawy o podatku rolnym /Dz. U. Nr 94 poz.431 z 1993 r./ wykorzystywane na celeó  
rolnicze - 0,02 z za 1m  powierzchnił ²
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,31 zł od 1 ha 
powierzchni
- od pozosta ych - 0,05 z od 1m  powierzchni.ł ł ²

§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości na 1998 r.:
budynki  pozostałe  lub  ich części  /ujęte  w § 1,  pkt.4/,  w których nie  prowadzi  się  działalności 
gospodarczej,  a  w  których  właścicielami  są  emeryci  lub  renciści,  którzy  wcześniej  byli 
właścicielami gospodarstwa rolnego, a grunty przekazali na rzecz Skarbu Państwa.

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

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem 1  stycznia  1998  r.  i  z  tym dniem traci  moc  uchwała  Nr 
XX/128/96 z dnia 30 grudnia 1996 r.

Uchwała Nr XXVI/172/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 14, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123 poz. 600, 
z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 
770, Nr 123 poz. 780 oraz Dz.U. Nr 143 poz. 956, oraz art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.,  Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 
496 i Nr 132 poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 
734 i Nr 123 poz. 775/  Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się podatek od posiadania psów w kwocie - 15,00 zł od jednego psa.

§ 2
Obowiązek podatkowy w tym zakresie należy wykonać w terminie do dnia 15 maja 1998 r. bez 
wezwania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4



Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. i z tym dniem traci moc uchwała Nr 
XX/130/96 z dnia 30 grudnia 1996 r.

Uchwała Nr XXVI/173/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1997 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/141/97 z dnia 27 
marca  1997 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
/Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.,  Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 
oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ 
oraz art.7, ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. z 1993 r. Nr 72 poz. 
344, z 1004 r. Nr 76 poz. 344, Nr 121 poz. 591 i Nr 133 poz. 68, z 1995 r. Nr 78 poz. 390, Nr 124 
poz. 601 i Nr 132 poz. 640, z 1996 r. Nr 89 poz. 402, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 621 i Nr 139 
poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54 poz. 348, Nr 79 poz. 484, Nr 121 poz. 77 i, Nr 123 poz. 780/  Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 1997 r. dokonuje się następujących zmian po tronie wydatków bieżących 
/grupa paragrafów o symbolu 90/:
Zwiększenia:
dz.79 rozdział 7911 - 4.000 zł
Zmniejszenia:
dz.70 rozdział 7262 - 4.000 zł

§ 2
W budżecie gminy na 1997 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków na zadania 
zlecone:

Zwiększenia:
dz.86rozdział 8613 § 22-1.246 zł
rozdział 8615 § 21-5 zł
rozdział 8615 § 31-751 zł
rozdział 8615 § 41-10 zł
rozdział 8615 § 42-26 zł
dz.89rozdział 8982 § 31-341 zł
Zmniejszenia:
-dz.86rozdział 8613 § 41-1.246 zł
rozdział 8615 § 28-739 zł
rozdział 8615 § 37-53 zł
dz.89rozdział 8982 § 28-27 zł
rozdział 8982 § 36-314 zł

§ 3
W budżecie gminy na 1997 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:



dz.40 rozdział 4080 § 71 - 33.019 zł

§ 4
W budżecie gminy na 1997 r. dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków 
bieżących /grupa paragrafów o symbolu 90/:
dz.40 rozdział 4080 - 33.019 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/174/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie opłat pobieranych przez gminę od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.6, ust.1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach /Dz.U. Nr 132 poz. 622/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Wywozu odpadów i ich unieszkodliwiania mogą dokonywać tylko podmioty uprawnione. 

§ 2
Właściciele  nieruchomości  przy  zlecaniu  wywozu  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych 
zobowiązani są do korzystania  wyłącznie z usług uprawnionego przez Wójta Gminy podmiotu. 
Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości przez właściciela nieruchomości 
własnymi  środkami  po  uprzednim zgłoszeniu  Wójtowi  Gminy lub  upoważnionym przez  niego 
pracownikom, z określeniem używanych do tego celu środków transportu i terminu wywozu.

§ 3
Właściciele nieruchomości na żądanie Wójta Gminy lub upoważnionego przez niego pracownika 
obowiązani  są  do  okazania  dowodów  dokonywania  wywozu  odpadów  komunalnych  z 
nieruchomości  przez  uprawniony podmiot  (rachunki,  inne  stosowane  w  obrocie  dokumenty),  a 
właściciele  nieruchomości  dokonujący  wywozu  odpadów  komunalnych  własnymi  środkami  - 
dowodu uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów na gminne wysypisko śmieci.

§ 4
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje obowiązkowego korzystania z usług 
podmiotu uprawnionego lub uiszczenia opłaty na przyjęcie odpadów na gminne wysypisko śmieci, 
Wójt Gminy wymierzy mu opłatę w wysokości:

za wywóz odpadów komunalnych stałych w wysokości 20,00 zł od jednej osoby w danej 
nieruchomości miesięcznie,
za wywóz odpadów komunalnych ciekłych (opróżnianie szamba) w wysokości 100,00 zł od 
właściciela posesji miesięcznie.



§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.  i  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

Uchwała Nr XXVI/175/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie zbywania innego niż nieruchomości mienia gminy

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

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbywania w drodze sprzedaży , a także w uzasadnionych 
przypadkach pod tytułem darnym, części mienia gminy nie stanowiącego nieruchomości, jak np.
•materiały rozbiórkowe
•odpady użyteczne
•drewno
•piasek i żwir
•torf itp. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała nie narusza postanowień uchwały Rady Gminy w  Zębowicach Nr X/71/95 z dnia 30 
czerwca 1995 r. w sprawie określenia zasad zarządu mieniem gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVI/176/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 1998

Na podstawie art. 12, pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz. 30 z późn.zm./ w  brzmieniu 
ustalonym ustawą z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 127 poz. 59 oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 



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

§ 1
Przyjmuje się do realizacji gminy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na terenie Gminy Zębowice na rok 1998 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała Nr XXVI/177/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie zakresu i sposobu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Na  podstawie  art.  41,  ust.  1,  ust.  3  i  ust.  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz. 30 z późn.zm./ w 
brzmieniu  ustalonym  ustawą  z  dnia  12  września  1996  r.  o  zmianie  ustawy o  wychowaniu  w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 127 poz. 59/ oraz art. 18, ust. 2, pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 
poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 
poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
1. Członkom Komisji przysługują diety za udział w jej posiedzeniach w wysokości przysługującej 

członkom pozostałych Komisji Rady Gminy w Zębowicach.
2. Za czynności takie jak wywiady, badania itp. Członkowie otrzymują wynagrodzenie na 

podstawie zawartych każdorazowo umów.

§ 2
Zakres i sposób działania powołanej Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr XXVII/178/97
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 29 grudnia 1997 r.



w sprawie konieczności utrzymania województwa opolskiego

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

Radni  Gminy  Zębowice,  jako  reprezentanci  mieszkańców  gminy,  apelują  o  utrzymanie 
województwa  opolskiego  w  granicach  z  przed  31  maja  1975  r.,  gdyż  mieszkańcy  gminy  są 
kulturowo  i  historycznie  związani  z  województwem  opolskim.
Likwidacja  województwa  opolskiego  byłaby  naruszeniem  więzi  społecznych,  gospodarczych  i 
kulturowych, które zagwarantowane są art.15 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Radni  popierają  w całości  przytoczone  przez  Sejmik  Samorządowy Województwa  Opolskiego, 
argumenty  przemawiające  za  ciągłością  dziejową  i  historyczną  Śląska  Opolskiego  w  ramach 
odrębnego województwa opolskiego.
Rada zobowiązuje Zarząd Gminy do przekazania niniejszego stanowiska do :

Wicepremiera - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pana Jana Tomaszewskiego.
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pana Wiesława Walendziaka.
Wojewody Opolskiego.
Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego.
Koła Poselskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Ślasku Opolskim na ręce 
posła Henryka Krolla.
Związku Gmin Śląska Opolskiego


	Ustala się, że całkowity koszt świadczenia za 1 godzinę usługi wynosi: 2.50,-

