
Uchwała Nr IV/25/2007
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 12 stycznia 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 
184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 
169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. ustala się przychód w wysokości 110000 zł - § 955 – przychody z 
tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 2

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 110000 zł:
Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 110000 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 110000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup autobusu – 110000 zł

§ 3

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2007 r. wynosi:
dochody – 7720001 zł
przychody – 1510000 zł
wydatki – 9028264 zł
rozchody – 201737 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

UCHWAŁA NR V/26/2007
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 



184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 
169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708 i Nr 249 poz. 1832) 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 337730 zł, z tego:

na zadania własne w wysokości 337150 zł:
1. Dział 600 – Transport i łączność – 275000 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 275000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 275000 zł
2. Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 8000 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8000 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 8000 zł
3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 24150 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 24000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 24000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 150 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 150 zł
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30000 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 30000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rekultywacja wysypiska śmieci 
w Zębowicach – 30000 zł 

na zadania zlecone w wysokości 580 zł:
1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 580 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 580 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 580 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 337730 zł, z tego:
na zadania własne w wysokości 337150 zł:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 275000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 275000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 275000 zł
2. Dział 710 – Działalność usługowa – 30000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 30000 zł
3. Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 8000 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8000 zł
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – 24150 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 24000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 24000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 150 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 150 zł

na zadania zlecone w wysokości 580 zł:
1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 580 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 580 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 580 zł



§ 2

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały 
Nr III/16/2006 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Zębowice na 2007 r. – wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice 
w 2007 r. - następująco:
pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie jednego punktu, jak poniżej:

Lp., Dział, rozdział, paragrafZakres rzeczowy inwestycjiKwota w zł
3. 600-60017-6050Budowa dróg w:
Kadłubie Wolnym - nr dz. 760, 673, 917/1, 759, 726, 721, 376/60, 630 
Knieji – nr dz. 315/204, 707/172, 117, 622/96, 710/147, 293, 297, 712/147, 709/172, 713/267 
Osiecku – nr dz. 260/115, 257/149, 255/91, 
Poczołkowie – nr dz. 114/37, 115/37, 38, 75, 359/72, 5 
Pruskowie – nr dz. 33 
Radawie – nr dz. 103/17, 373/1, 368/1 
Siedliskach – nr 119, 126, 169, 170, 209, 1414/1 - 1414/10 
Zębowicach – nr dz. 770/5, 373/5935000

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Uchwała Nr V/27/07
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Zębowicach

Na podstawie art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104 z późn.zm.) i art. 40 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 w Zębowicach uchwala:

Statut Urzędu Gminy

§ 1

1. Urząd Gminy w Zębowicach, zwany dalej Urzędem, działa na podstawie Statutu Urzędu 
Gminy oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Siedzibą Urzędu Gminy jest budynek położony przy ulicy Izydora Murka 2 w Zębowicach.
3. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy.

§ 2

Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy przy realizacji zadań gminnych przez 
Wójta, m.in. w zakresie realizacji uchwał i innych zadań przekazanych Gminie, na podstawie 



odrębnych przepisów.

§ 3

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, organizację i zasady funkcjonowania 
Urzędu, określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany przez Wójta w drodze zarządzienia.

§ 4

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w 
odrębnych przepisach.

§ 5

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy, który wykonuje czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w nim 
pracowników.
3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy oraz odrębne przepisy.
4. Warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
określa ustawa o pracownikach samorządowych i przepisy wykonawcze do niej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 7

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

Uchwała Nr V/28/07
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z 2005 r. Nr 281, poz. 2782,Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 
1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 6, poz. 70) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, z 2006r. Nr 17, poz.128 ) uchwala się, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Łące, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 237/19 na karcie mapy 2 o powierzchni 0.0183 ha, zapisanej w księdze wieczystej 



KW nr 45001, stanowiącej własność Gminy Zębowice na nieruchomości położone w Łące, 
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 240/14 na karcie mapy 2, o powierzchni 0.0192 ha i 
nr 241 na karcie mapy 2 o powierzchni 0.0778 ha, zapisane w księdze wieczystej KW nr 45713, 
stanowiące przedmiot własności osoby fizycznej.
Wymienione księgi wieczyste są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Oleśnie V Wydział Ksiąg 
Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Uchwała Nr XXXVII/236/06 
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości.

UCHWAŁA NR V/29/07
RADY GMINY W ZĘBOWICACH

z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z poz. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z poz. zm.) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z poz. zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górna stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli za opróżnienie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 14 zł ( z podatkiem VAT) za 1 m3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Zębowice Nr 
XXXII/205/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie 
odpadów komunalnych ciekłych.

§ 4

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



Uchwała Nr V/30/07
Rady Gminy w Zębowicach 

z 31 stycznia 2007 roku 
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U 
z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm)
Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się honorowe obywatelstwo Gminy Zębowice Pani Elżbiecie Biskup.

§ 2

Nadanie honorowego obywatelstwa uzasadnione jest szczególnymi zasługami Pani Elżbiety Biskup 
dla Gminy Zębowice, jej rozwoju, za zacieśnianie więzi międzyludzkich w toku wieloletniej, pełnej 
oddania pracy jako organistki w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Zębowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/31/2007
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 
1457, Nr 102 poz. 1055 i Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 104 poz. 708 i Nr 249 poz. 1832) 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 7175 zł:
Dział 758 – Różne rozliczenia – 7175 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 7175 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – 7175 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 183977 zł:



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7175 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 
7175 zł
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 7175 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia – 176802 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 
176802 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 176802 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2007 r. zwiększa się przychód o kwotę 15500 zł - § 955 – przychody z tytułu 
innych rozliczeń krajowych.

§ 3

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 15500 zł:
Dział 750 – Administracja publiczna – 15500 zł
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie – 2500 zł
- § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień – 2500 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 10000 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10000 zł (budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków)
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3000 zł 

ZMNIEJSZENIA w wysokości 176802 zł:
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 176802 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 120700 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 35700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 35000 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50000 zł (ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku szkoły wraz z tynkiem w Radawiu – 33000 zł, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 
szkoły wraz z tynkiem w Zębowicach – 17000 zł)
Rozdział 80110 – Gimnazja – 56102 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 13600 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 42502 zł

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:
Stan środków obrotowych na początek roku: zwiększenie o kwotę 5501 zł
Przychody ogółem: zwiększenie o kwotę 30000 zł, w tym: dochody własne o kwotę 30000 zł
Wydatki ogółem: zwiększenie o kwotę 29811 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: zwiększenie o kwotę 28115 zł
- pozostałe wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 1696 zł



Stan środków obrotowych na koniec roku: zwiększenia o kwotę 5690 zł.

§ 5

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2007 r. wynosi:
dochody – 7527199 zł
przychody – 1525500 zł
wydatki – 8850962 zł
rozchody – 201737 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Uchwała Nr VI/32/07
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów 

od osób fizycznych w drodze inkasa.

Na podst. art. 6b ustawy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U z 2006 r. Nr 
136, poz. 969) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U Nr 
200, poz. 1682 z późn. zm) i art. 6 ust. 12 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2006 r. Nr. 121, poz. 844) i na podstawie art. 28 § 4 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. 
zm) oraz na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40-42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
( Dz. U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Inkasentami są sołtysi:
Sołectwa Siedliska - P. Wodarczyk Piotr
Sołectwa Prusków - P. Rajnoga Cecylia
Sołectwa Poczołków - P. Psyk Leon
Sołectwo Knieja - P. Jendrzej Konrad
Sołectwa Osiecko - P. Falkiewicz Franciszek
Sołectwa Kadłub Wolny - P. Zieleźnik Teresa
Sołectwa Radawie - P. Larisz Norbert
Sołectwa Łąka - P. Koch Urszula
Sołectwa Zębowice - P. Respondek Gabriela 



§ 3

Zainkasowaną gotówkę inkasent wpłaca w BS Zawadzkie Oddział Zębowice na rachunek Urzędu 
Gminy w Zębowicach nr 39890910292002000024370001 w ciągu 5 dni po ustawowym terminie 
płatności każdej raty podatku, a w przypadku podatku od posiadania psa w ciągu 5 dni po terminie 
płatności określonym w uchwale z dnia 25 listopada 2003r. Nr XI/68/2003 w sprawie ustalenia 
wysokości podatku od posiadania psów.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/28/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania inkasentów 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów oraz Uchwała Nr V/
34/2003 w sprawie powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku 
od posiadania psów z dnia 24 lutego 2003 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice.

§ 9

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

Uchwała Nr VI/33/2007
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 21 marca 2007 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 
2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 
2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, 



poz.708, Nr 220, poz. 1601 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy do sprzedaży w drodze przetargowej działki niezabudowanej nr 
556/15 z k.m. 12 o powierzchni 0,3400 ha, położonej w obrębie wsi Zębowice. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr VI/34/2007 
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. 
Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 
130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz.708, Nr 
220, poz. 1601 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych z 
siedzibą w Opolu na rzecz Gminy Zębowice prawa własności nieruchomości o pow. 0,3866 ha po 
jej wydzieleniu z działki oznaczonej geodezyjnie nr 708/2 k.m.14 o powierzchni 2,7966 ha 
położonej we wsi Zębowice i ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr 49282. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/35/2007
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 



U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, z 2003r, 
Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 
1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art.11 i art. 25 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603, z 2005r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 
2006r. Nr 6, poz. 70 i Nr 104, poz.708), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Zębowice prawa 
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1414/1, 1414/2, 
1414/3, 1414/4, 1414/5, 1414/6, 1414/7, 1414/8 i 1414/9 z karty mapy 1, obręb Siedliska o 
powierzchni ogólnej 0,2200 ha, położonej we wsi Siedliska, stanowiącej drogę wewnętrzną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/36/2007
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 21 marca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Knieja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. 
Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) art. 13 ust. 1, art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 
130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz.708, Nr 
220, poz. 1601 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zniesienie w drodze podziału geodezyjnego współwłasności zabudowanej 
działki gruntu nr 721/107 o powierzchni 0,1520 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Knieja, 
stanowiącej współwłasność Gminy Zębowice w 5952/10000 części oraz Pani Marta Bondza w 
4048/10000 części.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr VI/37/07
Rady Gminy Zębowice
z dnia 21 marca 2007r.

w sprawie utworzenia podstacji ratownictwa medycznego dla Gminy Dobrodzień i Zębowice.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1

Wystąpić do właściwych organów o zgodę na utworzenie podstacji ratownictwa medycznego dla 
Gmin Dobrodzień i Zębowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/38/ 07
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 
2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 
oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 218 poz. 1592 z późn. zmianami), Rada Gminy w 
Zębowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Powiadamia się :
Teresę Czaja – Sekretarza Gminy,
Irenę Dzikowską - Skarbnika Gminy,
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego według wzoru ustalonego w załączniku Nr 1 do 
w/w ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 25,poz.162).

§ 2



Oświadczenia lustracyjne osoby wymienione w § 1 zobowiązane są złożyć w terminie 30 dni, od 
otrzymania niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się, że osobą upoważnioną do odbioru oświadczeń lustracyjnych od w/w osób jest 
Przewodniczący Rady Gminy w Zębowicach. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/39/ 07
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Na podstawie art. 98 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz art.3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
roku Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego 
z dnia 26 lutego 2007 r. Nr PN.III-KN-0911-1-12/R/2007 stwierdzające nieważność uchwały Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia 31 stycznia 2007r. Nr V/27/07 w sprawie nadania Statutu Urzędowi 
Gminy w Zębowicach.

§ 2

Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania 
skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Przewodniczącą Rady, która może 
ustanawiać pełnomocników procesowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR VII/40/2007
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok 

oraz udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 



984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 
1457, Nr 102 poz. 1055 i Nr 181 poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 104 poz. 708 i Nr 249 poz. 1832) po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem 
Wójta Gminy Zębowice z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2006 rok i opinią Komisji 
RewizyjnejRada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2006 r. stwierdza się, że 
budżet gminy Zębowice zrealizowany został po stronie:
� dochodów w wysokości 99%
� wydatków w wysokości 93%.
Główne pozycje budżetu gminy zrealizowano następująco:
� dochody ogółem: 8 187 764,40 zł, w tym:
� udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 512 950,14 zł
� subwencje – 4 807 049,00 zł
� dotacje na zadania zlecone – 899 997,37 zł
� dotacje za zadania powierzone – 2 268 zł
� dotacje na zadania bieżące własne – 312 061,84 zł
� dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych – 387 277,70 zł
� dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 36 982 zł
� pozostałe dochody – 1 229 178,35 zł
� wydatki ogółem: 7 783 084,76 zł, w tym:
� wydatki majątkowe – 1 519 479,55 zł
� wydatki bieżące – 6 263 605,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3 255 678,56 zł.

§ 2

W związku z treścią § 1 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2006 
rok oraz udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice za 2006 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

UCHWAŁA NR VII/41/2007
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 
1457, Nr 102 poz. 1055 i Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 



319, Nr 104 poz. 708 i Nr 249 poz. 1832) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 47708 zł:
� Dział 852 – Pomoc społeczna – 3000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3000 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 3000 zł
� Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 44708 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 44708 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 44708 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2007 r. zwiększa się przychód o kwotę 222097,14 zł:
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 209468 zł, § 957 – nadwyżki z lat 
ubiegłych – 12629,14 zł.

§ 3

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 276805,14 zł:
� Dział 600 – Transport i łączność – 210000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 180000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 147500 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 32500 zł: (zakup pługa do 
odśnieżania – 7500 zł, zakup kosiarki do maszyny JCB – 25000 zł)
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 30000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30000 zł (budowa dróg w:
1. Kadłubie Wolnym - nr dz. 760, 673, 917/1, 759, 726, 721, 376/60, 630, Knieji – nr dz. 315/204, 
707/172, 117, 622/96, 710/147, 293, 297, 712/147, 709/172, 713/267, Osiecku – nr dz. 260/115, 
257/149, 255/91, Poczołkowie – nr dz. 114/37, 115/37, 38, 75, 359/72, 5, Pruskowie – nr dz. 33,
Radawiu – nr dz. 103/17, 373/1, 368/1, Siedliskach – nr 119, 126, 169, 170, 209, 1414/1 - 1414/10 
Zębowicach – nr dz. 770/5, 373/5)
� Dział 852 – Pomoc społeczna – 3000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3000 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń– 3000 zł
� Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 63805,14 zł
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15597,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 3700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 11897,14 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 48208 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 48208 zł
ZMNIEJSZENIA w wysokości 7000 zł:
� Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7000 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 7000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7000 zł (zakup autobusu)

§ 4



Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2007 r. wynosi:
� dochody – 7 574 907,00 zł
� przychody – 1 747 597,14 zł
� wydatki – 9 120 767,14 zł
� rozchody – 201 737,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

UCHWAŁA NR VII/42/07
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.: z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i 
Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

� Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Zębowice, obejmującego tereny zabudowane, usytuowane po wschodniej stronie linii kolejowej, 
oraz przyległe tereny rolne. 
� Granice obszaru, dla którego sporządza się plan miejscowy, zostały określone na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 10 000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały.

§ 2

Określa się wymagany zakres ustaleń planu:
� przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 
� zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
� zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
� zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
� wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
� parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy, 



� granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
� szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym, 
� szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy, 
� zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 
� sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 
� stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę , o której mowa z art. 36 ust. 4, 
� granic terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy, 
� granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Zębowic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała Nr VII/43/2007
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/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, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. 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, z 2001 r. 
Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971/ oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zmianami / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

� Upoważnia się Wójta Gminy do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych 
stanowiących odrębny przedmiot własności wraz z częściami przynależnymi oraz udziałem w 
części wspólnej nieruchomości oznaczonych jako:,
� lokale położone w Radawiu przy ul. Szkolnej 24 na działce Nr 779 km 3,
� lokale położone w Kadłubie Wolnym przy ul. Szkolnej 2a na działce Nr 1412 km 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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



 
 

U c h w a ł a Nr VII / 44 / 07
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ w związku z art.151 §1 Kodeksu spółek handlowych 
Rada Gminy w Zębowicach u c h w a l a , co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą
„Międzygminna Kanalizacja Mała Panew” z siedzibą w Ozimku i objęcie w niej przez Gminę 
Zębowice 20 udziałów o wartości jednostkowej 500 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .
 

UCHWAŁA NR VIII/45/2007
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 
i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 
poz. 1457, Nr 102 poz. 1055 i Nr 181 poz. 1337 
oraz z 2007 r Dz. U Nr 48 poz. 327) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 104 poz. 708 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587) 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 82002 zł:
Dział 600 – Transport i łączność – 50000 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 50000 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jst – 50000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20500 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 20500 zł



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu strażackiego 
– 20500 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 11502 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 11502 zł
§ 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 
11502 zł
ZMNIEJSZENIA w wysokości 82002 zł:
Dział 600 – Transport i łączność – 50000 zł
Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne – 50000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 50000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa – 32002 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 32002 zł
− pozostałe wydatki bieżące – 32002 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

UCHWAŁA NR VIII/46/2007
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację 

zadania w zakresie dróg powiatowych

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 
i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 
poz. 1457, Nr 102 poz. 1055 i Nr 181 poz. 1337 
oraz z 2007 r Dz. U Nr 48 poz. 327) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 
poz. 319, Nr 104 poz. 708 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587)
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Zębowice pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont chodnika w miejscowości Zębowice w ciągu drogi 
powiatowej nr 1941 O DW Osiecko-Zębowice”.

§ 2

Pomoc finansowa , o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2007 r. w wysokości 50000 zł.



§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Oleskim, a Gminą Zębowice. Do 
zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UCHWAŁA NR VIII/47/2007
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”c” i art. 58 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 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 102 poz. 1055 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r Dz. 
U Nr 48 poz. 327)oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708 i Nr 
249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587)
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy w Zębowicach postanawia zaciągnąć w 2007 r. długoterminowy kredyt w wysokości 
700000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) na realizację inwestycji:
Przebudowa dróg wewnętrznych:
ü we wsi Knieja: o dł. 620 mb, o dł 1345 mb, o dł. 830 mb i o dł. 535 mb,
ü we wsi Kadłub Wolny i Poczołków o dł. 280 mb
Ustala się następujący harmonogram spłat kredytu:
ü w roku 2008 – 175000 zł
ü w roku 2009 – 175000 zł
ü w roku 2010 – 175000 zł
ü w roku 2011 – 175000 zł
Kredyt zabezpieczony będzie w formie weksla in blanco na zasadach określonych
w deklaracji od weksla.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy, tj. z wpływów z podatku 
od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA Nr VIII/48/2007
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 11.06.2007 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania zarządzania następującymi publicznymi 
drogami powiatowymi:

 
Lp Numer drogi Nazwa drogi Kilometry
od-do Długość drogi (m) W tym o naw. twardejŚrednia szer. jezdni (m) Ilość mostów/dł. 
mostu    
1. 1733 O Łąka - Radawie 0+000-2+048 2 048 2 048 4,0 -    
2. 1734 O Łąka - Nowa Wieś 0+000-1+600 1 600 1 600 4,5 -    
3. 1758 O Zębowice - Chobie 0+000-5+250 5 250 844 5,0 -    
RAZEM 8 898 4 492 -  

§ 2

Przejęcie zadania, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między 
Wójtem Gminy Zębowice a Zarządem Powiatu Oleskiego, regulującego 
w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA  Nr  VIII/49/2007 r.
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  11 czerwca 2007r.                                  
w sprawie zbycia nieruchomości .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,       Nr 
113, poz. 984,   z 2003 r. Nr 214, poz. 1806,   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, 
poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 



2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337)  art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1   ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  z 2005 
r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 6, poz. 
70, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1601 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy do  sprzedaży  w drodze przetargowej działki rolnej  nr 173/29  z 
k.m.1 o pow. 0,2670 ha  i  działek niezabudowanych nr 243/25 z k.m. 2  o pow.  0,0206 ha
i  nr  244/25 z k.m. 2 o pow.  0,1217 ha, położonych w obrębie wsi  Łąka.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA NR VIII/50/2007
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie wspólnego realizowania i finansowania szczepień populacyjnych przeciwko posocznicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 
i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 
poz. 1457, Nr 102 poz. 1055 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U Nr 48 poz. 327) i art. 7 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z 2005 r. Dz. U. Nr 94 poz. 788, Nr 132 
poz. 1110, Nr 138 poz. 1154, Nr 157 poz. 1314, Nr 164 poz. 1366, Nr 169 poz. 1411 i Nr 179 poz. 
1485, z 2006 r. Dz. U. Nr 75 poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 143 poz. 1030, Nr 170 poz. 1217, 
Nr 191 poz. 1410, Nr 227 poz. 1658 i Nr 249 poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64 poz. 427 i 433 i Nr 82 
poz. 559)Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Zębowice do zawarcia porozumienia z Zespołem Opieki Zdrowotnej 
w Oleśnie, Powiatem Oleskim oraz gminami: Dobrodzień, Gorzów Śl., Olesno, Praszka, Radłów i 
Rudniki w sprawie wspólnego realizowania i finansowania szczepień populacyjnych przeciwko 
posocznicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  Nr VIII/ 51/07
Rada Gminy w Zębowicach
z dnia 11 czerwca 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.
 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zm.), Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za niezasadną skargę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie, radnych gminy i rodziców 
z dnia 21 maja 2007 roku na działalność Wójta Gminy Zębowice, gdyż nie stwierdza się, by 
wymieniony naruszył jakiekolwiek obowiązki w zakresie zapewnienia wychowankom 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wójt w wymienionym 
zakresie realizuje uchwały organu stanowiącego Gminy.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UCHWAŁA NR IX/52/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  4  i  art.  61  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz.  558,  Nr  113  poz.  984,  Nr  162  poz.  984,  Nr  153  poz.  1271  i  Nr  214  poz.  1806,  
z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr  116  poz.  1203  i  Nr  167  poz.  1759,  z  2005  r.  Nr  172  poz.  1441  i  Nr  175  poz.  1457,  
z  2006  r.  Nr  17  poz.  128,  Nr  175  poz.  1457,  Nr  102  poz.  1055  i  Nr  181  poz.  1337  
oraz z 2007 r.  Dz.  U Nr 48 poz.  327) oraz art.  165 i  184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 104 poz. 708 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:



§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 84058 zł:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1200 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1200 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1200 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 50350 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50350 zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości – 50200 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki – 150 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4400 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4400 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4400 zł

Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14400 zł

Rozdział  75615  –  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  czynności 
cywilnoprawnych,  podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  prawnych  i  innych  jednostek 
organizacyjnych – 7800 zł

§ 0320 – Podatek rolny – 5000 zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2000 zł

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 800 zł

Rozdział  75616  –  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  spadków  
i  darowizn,  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  oraz  podatków i  opłat  lokalnych  od  osób 
fizycznych – 5600 zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn – 4000 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 300 zł

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1300 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 1000 zł



§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – 13358 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 13358 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 13358 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 350 zł

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 350 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 34200 zł:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2200 zł

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 2200 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 2200 zł 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 29500 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29500 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych  oraz  innych  umów  
o podobnym charakterze – 4500 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 25000 zł

Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2500 zł

Rozdział  75615  –  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  czynności 
cywilnoprawnych,  podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  prawnych  i  innych  jednostek 
organizacyjnych – 2000 zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych – 2000 zł

Rozdział  75616  –  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  spadków  
i  darowizn,  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  oraz  podatków i  opłat  lokalnych  od  osób 
fizycznych – 500 zł

§ 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 500 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2007 r. zwiększa się przychód o kwotę 99700 zł - § 957 – nadwyżki z lat 
ubiegłych.



§ 3

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 151758 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna – 46000 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin – 10000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 10000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 28000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 20000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowej oczyszczalni – 
3000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup szafy „rack” – 5000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 8000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6400 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 4400 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 3400 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 2000 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 43000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 43000 zł

§  6050  –  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  –  budowa  sali  gimnastycznej  
w Zębowicach – 43000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – 13358 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 13358 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 13358 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43000 zł



Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 3000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 40000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 40000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 2200 zł:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2200 zł

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 2200 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2200 zł

§ 4

Dokonuje się sprostowania klasyfikacji wydatków w § 1 uchwały Nr VIII/45/2007 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2007 r.:

w dziale 600 – Transport i łączność – rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
- § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 
na  podstawie  porozumień  między  jst  zmienia  się  na  §  2710  –  Dotacja  celowa  
na  pomoc  finansową  udzielaną  między  jst  na  dofinansowanie  własnych  zadań 
bieżących

w  dziale  851  –  Ochrona  zdrowia  –  rozdziale  85195  –  Pozostała  działalność  -  
§  2570  –  Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  pozostałych  jednostek  sektora  finansów 
publicznych  zmienia  się  na  §  2560  –  Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  
dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst

§ 5

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2007 r. wynosi:

dochody – 7679 540,00 zł

przychody – 1847 297,14 zł

wydatki – 9325 100,14 zł

rozchody – 201 737,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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



Uchwała Nr IX/53/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/207/05 Rady Gminy w Zębowicachz 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Zębowice.

Na podstawie art.  18 ust.  1 w związku z  art.  7  ust.  1  pkt  3  ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/207/05 Rady Gminy Zębowice z 29 grudnia 2005 r. w sprawie modernizacji 
oświetlenia ulic w Gminie Zębowice wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„ Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za konieczną modernizację oświetlenia ulicznego 
w gminie”;

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„  Sfinansowanie  modernizacji  oświetlenia  nastąpi  z  budżetu  gminy  z  uwzględnieniem 
oszczędności  za  zużytą  energię  elektryczną  i  obniżenia  kosztów  eksploatacji  tego 
oświetlenia”.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„  Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  -  w  wyniku  analizy  techniczno-organizacyjnej 
umożliwiającej  wybór  efektywnego  sposobu  modernizacji  przy  zachowaniu  zasady 
celowego  i  oszczędnego  wydatkowania  środków  publicznych,  pozwalającej  uzyskiwać 
najlepsze efekty z danych nakładów – dokonana zostanie w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. 
a Prawa zamówień publicznych przez ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. Oddział 
w Opolu, która przeprowadzi ją w oparciu o umowę zawartą z Gminą.” 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.



Uchwała Nr IX/54/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwał

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 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

Uchyla się :

uchwałę Nr XIX/119/04 Rady Gminy w Zębowicach z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
określenia zasad ustalania czynszu dzierżawnego przy wydzierżawianiu nieruchomości 
gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy,

uchwałę Nr XXII/142/04 Rady Gminy w Zębowicach z 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę gminnych lokali użytkowych 
oraz zwolnienia z obowiązku jego ponoszenia niektórych najemców lub dzierżawców.

§ 2

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

Uchwała Nr IX/55/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. 
Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327) art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 
2006r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. 
Nr 69, poz. 468) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych z 
siedzibą w Opolu na rzecz Gminy Zębowice prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 
651/258 o pow. 0,3990 ha, położonej w obrębie Knieja, z przeznaczeniem pod drogę gminną. 



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr IX/56/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. 
Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327) art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 
2006r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. 
Nr 69, poz. 468) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych z 
siedzibą w Opolu na rzecz Gminy Zębowice prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 
719/22  o  pow.  0,3004  ha,  położonej  w  obrębie  Zębowice,  stanowiącej  grunty  zadrzewione  i 
zakrzewione.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr IX/57/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 



następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  oddanie  w  użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  zajętej  pod  tartak, 
stanowiącej własność Gminy Zębowice, powstałej w wyniku podziału działki 559/15, oznaczonej 
księga wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnie nr 46473.

§ 2

Nieruchomości  opisane  w  §  1  zostaną  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  zgodnie  z  zasadami 
określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 
261, poz. 2603 ze zm.)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr IX/58/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  oddanie  w  użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  stanowiącej  własność 
Gminy Zębowice,  w której  skład wchodzi działka powstała  w wyniku podziału działki  559/15, 
oznaczona księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnie nr 46473, nie zajęta pod tartak, i działka 
nr 555/15, oznaczona księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnie nr 46459, o powierzchni 5600 
m˛.

§ 2

Nieruchomości  opisane  w  §  1  zostaną  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  zgodnie  z  zasadami 
określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 
261, poz. 2603 ze zm.)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Uchwała Nr IX/59/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  oddanie  w  użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  o  łącznej  powierzchni 
2,0796 ha, na którą składają się działki o numerach: 551/15 o powierzchni 0,8034 ha, 552/15 o 
powierzchni 1,0642 ha,557/15 o powierzchni 0,1500 ha, 562/15 o powierzchni 0,0620 ha, położone 
w Zębowicach dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą 46459, stanowiące 
własność Gminy Zębowice.

§ 2

Nieruchomości  opisane  w  §  1  zostaną  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  zgodnie  z  zasadami 
określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 
261, poz. 2603 ze zm.)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr IX/60/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007r.

w sprawie składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 
1990 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawą o pracownikach 
samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1

W skład komisji inwentaryzacyjnej wchodzą następujące osoby :

1. Edmund Langosz – przewodniczący komisji

2. Lidia Koziolek - członek komisji 

3. Marianna Dylka - członek komisji



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr IX/61/2007 
Rady Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2007 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591, z 2002 roku nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 
984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 roku nr  
102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 181 
poz.1337) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, 
poz. 329 z póź.zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1
1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu pokrywane są ze środków budżetowych gminy oraz opłat 
wnoszonych przez rodziców.
2.  Ustala  się  opłatę  stałą  za  świadczenia  przedszkoli  prowadzonych  przez  gminę  Zębowice  w 
wysokości 40 zł miesięcznie za 1 dziecko zapisane na pobyt do godz. 13.00 i korzystające z dwóch 
posiłków.
3. Ustala się opłatę stałą za przedszkole w wysokości 60 zł miesięcznie za 1 dziecko zapisane na 
pobyt do godz. 16.00.
4.  Stała  stawka  żywieniowa  w  przedszkolu  stanowi  100%  wartości  surowca  użytego  do 
przygotowania posiłków.
5. Rodzice uiszczają opłaty, o których mowa w ust 2-3, do 10 dnia każdego miesiąca w przedszkolu 
na kwitariusz opłat.
6.  Zwolnienie  z  opłat  określonych  w  ust.  2  i  3  przysługuje  w  przypadku  usprawiedliwionej 
nieobecności dziecka spowodowanej chorobą dziecka, pobytem w szpitalu lub sanatorium przez co 
najmniej jeden miesiąc.
7. Zwrot dziennej stawki żywieniowej przysługuje rodzicom, którzy zgłosili nieobecność dziecka w 
przedszkolu spowodowaną chorobą powyżej 3 dni. Nie zwraca się dziennej stawki żywieniowej za 
pojedyncze dni.
8. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł. 
9. Opłaty, o których mowa w ust. 2, 3 i 8 stanowią dochód gminy Zębowice.
10. Rodzice sześciolatków nie ponoszą opłaty stałej w przypadku 5 godzinnego dziennego pobytu 
dziecka w przedszkolu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Zębowicach Nr 
XIX/121/04 z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez gminę Zębowice.



U C H W A Ł A NR X/64/2007

Rady Gminy Zębowi ce z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  i  art.  61  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.  
558,  Nr  113  poz.  984,  Nr  153  poz.  1271  i  Nr  214  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80  poz.  717
i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 
175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 
poz.  974)  oraz  art.  165  i  184  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 138 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. 
Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984) 

Rada Gminy Zębowice uchwala , co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 30500 zł:

4. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 300 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 300 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 300 zł

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 200 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200 zł

4. Dział 758 – Różne rozliczenia – 16000 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 16000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – 16000 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14000 zł 
Rozdział 80104 – Przedszkola – 14000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług – 14000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 14000 zł:

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14000 zł 
Rozdział 80104 – Przedszkola – 14000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 14000 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2007 r. zwiększa się przychód o kwotę 40100 zł - § 957 – nadwyżki z 
lat ubiegłych.

§ 3

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:



ZWIĘKSZENIA w wysokości 244050 zł:

4. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 800 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 800 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 800 zł

4. Dział 600 – Transport i łączność – 12000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 12000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki) – 
12000 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8000 zł

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 200 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 200 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19750 zł (projekt „Szkoła Marzeń”)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (projekt „Szkoła Marzeń”) - 7650 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 7650 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja (projekt „Szkoła Marzeń”) – 12100 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 12100 zł

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 300 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 300 zł

4. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 203000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 203000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa hali sportowej 
w Zębowicach – 203000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 187450 zł:

4. Dziale 600 – Transport i łączność – 16600 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 16600 zł
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących – 16600 zł

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 6200 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 6200 zł
§ 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (realizacja projektu „eUrząd dla 
mieszkańca Opolszczyzny”) – 6200 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 150650 zł, w tym projekt „Szkoła Marzeń” – 
19750 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 120650 zł, w tym projekt „Szkoła Marzeń” - 7650 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sali gimnastycznej 
w Zębowicach – 113000 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 7650 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja (projekt „Szkoła Marzeń”) – 12100 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 12100 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 17900 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup autobusu) – 
17900 zł



4. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 10000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 10000 zł
- obsługa długu (odsetki) – 10000 zł

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4000 zł

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Wodociągów w Zębowicach – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:
- pozostałe wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 40000 zł
- wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 40000 zł 

§ 5

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2007 r. wynosi:
4. dochody – 7 753 527,00 zł
5. przychody – 1 887 397,14 zł
6. wydatki – 9 439 187,14 zł
7. rozchody – 201 737,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

UCHWAŁA Nr X/65/07
Rady Gminy Zębowice

z dnia 24 października 2007r.

w  sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy 
Zębowice do Rejestru Gmin na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.

Na  podstawie  art.  12  ust.  2  ustawy  z  dnia  6  stycznia  2006r.  o  mniejszościach  narodowych  i 
etnicznych oraz języku regionalnym ( Dz. U. Nr 17, poz. 141 zm. Dz.U. Nr 62, poz. 550) oraz 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005r. w sprawie 
Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o 
wpisanie  do  tego  Rejestru  oraz  o  ustalenie  dodatkowej  nazwy  miejscowości  lub  obiektu 
fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym ( Dz. U. 
Nr 102, poz. 857) w zw. z art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Gminy w Zębowicach uchwala:



§ 1

W tabeli zawartej w załączniku do uchwały Nr XXXVII/240/06 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 
28 czerwca 2006 roku, w części B dopisuje się treść:

Nazwy miejscowości

Urzędowa nazwa miejscowości Proponowana dodatkowa nazwa

10. Osiecko 10. Oschietzko

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/66/07
Rady Gminy Zębowice

z dnia 24 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Na podstawie art. 160, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala co 
następuje:

§ 1

Do Sądu Rejonowego w Oleśnie  na  kadencję  lat  2008 -  2011 wybrano jednego ławnika  Pana 
Bernarda Glados zamieszkałego w Radawiu.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady Gminy do  przekazania  niniejszej  uchwały Prezesowi 
Sądu Rejonowego w Oleśnie.

§ 4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała nr X/67/2007 
Rady Gminy Zębowice

z dnia 24 października 2007 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591, z 2002 roku nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 
984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 roku nr  
102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 181 
poz.1337) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, 
poz. 329 z póź.zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§  1. 1.  Ustala  się  opłatę  miesięczną  za  świadczenia  przedszkoli  prowadzonych  przez  gminę 
Zębowice w wysokości 40 zł za 1 dziecko zapisane na pobyt do godz. 13.00 i korzystające z dwóch 
posiłków.
2. Ustala się opłatę miesięczną za przedszkole w wysokości 50 zł za 1 dziecko zapisane na pobyt do 
godz. 14.00.
3. Ustala się opłatę miesięczną za przedszkole w wysokości 60 zł za 1 dziecko zapisane na pobyt do 
godz. 16.00.
4. Rodzice uiszczają opłaty, o których mowa w ust 1-3, z dołu do 10 dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni, w przedszkolu, na kwitariusz opłat.
5.  Rodzice  sześciolatków,  którzy  będą  przebywać  w  przedszkolu  powyżej  5  godzinnego 
programowego nauczania wnoszą opłatę w wysokości 20 zł za jedno dziecko.

§  2. 1.  Stała  stawka  żywieniowa  w  przedszkolu  stanowi  100% wartości  surowca  użytego  do 
przygotowania posiłków.
2. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł. 
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi dzienna stawka żywieniowa 
za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji 
dziecka w danym dniu do godz. 800.

§  3.  Opłaty,  o  których  mowa  w  § 1  ulegają  proporcjonalnemu  zmniejszeniu  za  każdy  dzień 
nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Zębowicach Nr 
XIX/121/04 z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez gminę Zębowice.



Uchwała Nr X/68/2007
Rady Gminy Zębowice

z dnia 24 października 2007r.

w sprawie zbycia nieruchomości .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 
2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) art. 
28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 
2004r. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 Nr 175, 
poz. 1459, z 2006 r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1601, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 
oraz z 2007r. Nr 69, poz. 468) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy do sprzedaży w drodze przetargowej działki rolnej zabudowanej nr 
57/8 z k.m. 13 o pow. 0,0065 ha, położonej w obrębie Radawie. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

U C H W A  A NR XI/70/07Ł

RADY GMINY Z BOWICEĘ
z dnia 26 listopada 2007 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym ą (z 2001 r. 
– Dz. U nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) i 
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnychł  (Dz. U z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, zm. Nr 220, poz,1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, 

poz. 1874) Rada Gminy uchwala si , co nast puje:ę ę



§ 1.

Ustala si  nast puj ce roczne stawki podatku od nieruchomo ci :ę ę ą ś

1. od gruntów: 

a) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób ą ł ś ę
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 z  od 1 m² powierzchnił

b) pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74z  od ę ł
1 ha powierzchni;
c) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ł ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 0,33 z  od 1m² powierzchni; ż ł

2) od budynków lub ich cz ci: ęś

1. mieszkalnych - 0,59 z  od 1m² powierzchni u ytkowej; ł ż

b) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ą ł ś
ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej – 16,50 z  od 1m² powierzchnięś ę ł ś ł  
u ytkowej; ż

c) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ę ł ś
materia em siewnym – 8,86 z  od 1m² powierzchni u ytkowej; ł ł ż

d) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze  ę ł ś ś ń
zdrowotnych - 3,84 z  od 1m² powierzchni u ytkowej; ł ż

e) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ł ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego - 6,00 z  od 1m² powierzchni u ytkowej;ż ł ż

3.od budowli – 2 % ich warto ci, okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy ś ś
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zeł  
zm.). 

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5

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



Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Uchwała XI/71/07
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz. 1568; z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327) i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych 1 ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, 
poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847) zarządza się co następuje :

§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zębowice:

1. wprowadza na terenie Gminy opłatę od posiadania psów 

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów

§ 2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne ustala się w wysokości :

- 10,00 zł od jednego psa 

§ 3

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego a w 
przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu 
roku opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał ten 
obowiązek.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i 
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Poboru opłaty od posiadania psów dokonują w drodze inkasa na kwitariusz K 103 inkasenci 
– sołtysi poszczególnych sołectw.

4. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów można dokonać również bezpośrednio w kasie 



Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zebowice.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebowice.

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zębowice.

Uchwała nr XI/72/07

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 26 listopada 2007 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142 poz. 1591; zmiany Dz. U z 2002 Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. 
nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 153 poz. 1271 i Dz.U. nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz.U. nr 80 
poz.717, Dz.U. nr 162 poz. 1568 i Dz.U. nr 177 poz. 1725 ;z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.  
1203 Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, 
poz.  974) oraz art.  10 i  art.12 ust  4 ustawy z dnia  12 stycznia  1991 r.  o podatkach i  opłatach 
lokalnych ( z 2006 r. Dz. U Nr 121, poz.844; zmiany Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy uchwala co następuje 

§1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

I. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 670 zł

b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie - 1.100 zł

c) powyżej 9 ton 1.300 zł

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

1) o liczbie osi – dwie



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

b) równej lub wyższej niż 15 ton, 1.900 zł

2) o liczbie osi - trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton 1.800 zł

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 25 ton 2.000 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 2.100 zł

3) o liczbie osi – cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 2.000 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton 2.100 zł

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton 2.300 zł

d) równej lub wyższej niż 31 ton 2.400 zł

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

1) o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1.900 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton 2.000 zł

2) o liczbie osi – trzy

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

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 25 ton 2.100 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 2.200 zł

3) o liczbie osi – cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 2.100 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton 2.100 zł

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton 2.200 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton 2.300 zł

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



a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 900 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.100 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.300 zł

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

1. o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1.600 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton 1.700 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton 1.800 zł

2. o liczbie osi - trzy

a) wyższej niż 12 ton a mniejszej 40 ton 1.700 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton 1.800 zł

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

1. o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1.700 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton 1.800 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton 1.950 zł

2. o liczbie osi – trzy

a) wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton 1.900 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton 2.583,31 zł

VII.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 1.200 zł

VIII.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 1.300 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.400 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.450 zł

2. o liczbie osi - dwie 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 tony 1.400 zł

b) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniejszej niż 38 ton 1.500 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton 1.600 zł

3. o liczbie osi - trzy 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton 1.400 zł

b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.500 zł

IX.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 1.350 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.450 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.500 zł

2. o liczbie osi - dwie 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 ton 1.500 zł

b) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton 1.500 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton, 1.800 zł 

3. o liczbie osi - trzy 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton 1.500 zł 

b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.500 zł 

X. Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących; 

- mniejszej niż 30 miejsc - 1.300 zł



- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.800 zł

§2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane na potrzeby gminy i 
jednostek organizacyjnych Gminy.

§3

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

§4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr II/8/2006 Rady Gminy Zębowice 
z  dnia  04  grudnia  2006  r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Uchwała Nr XI/73/07

Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 listopada 2007r.

w sprawie wystąpienia z Międzygminnego Związku „Trias Opolski”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i § 43 Statutu Międzygminnego Związku „Trias 
Opolski”(Dz.Urz.  Województwa Opolskiego z  2001 r.  Nr 21,  poz.105),  Rada Gminy Zębowice 
uchwala co następuje:

§ 1

Występuje się do Zgromadzenia Międzygminnego Związku „Trias Opolski” z wnioskiem o 
wystąpienie z dniem 29 lutego 2008 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Uchwała Nr XI/74/07

Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 listopada 2007r.

w sprawie opinii w przedmiocie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno – 

Położniczej.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Rada Gminy Zębowice 
uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyłączenia 
ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Marką i Dzieckiem 
w Opolu, Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno – Położniczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U C H W A Ł A Nr XI/75/ 07

Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

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 z późn. zm./ oraz art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007r. o zmianie 
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 
oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z 18 
października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990  oraz  treści  tych  dokumentów  (Dz.U.  Nr  63,  poz.  425  z  późn.  zm.),  Rada  Gminy 
Zębowice uchwala, co następuje:



§ 1

Powiadamia się :

• 1. Teresę Czaja – Sekretarza Gminy,

• 2. Irenę Dzikowską - Skarbnika Gminy,

o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego według wzoru ustalonego w załączniku 

Nr 1 do w/w ustawy z dnia 18 października 2006 r.

§ 2

Oświadczenia lustracyjne osoby wymienione w § 1 zobowiązane są złożyć w terminie 30 dni, od 
otrzymania niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala  się,  że  osobą  upoważnioną  do  odbioru  oświadczeń  lustracyjnych  od  w/w  osób  jest 
Przewodniczący Rady Gminy w Zębowicach. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zębowice.

 

Uchwała Nr XI/76/07

Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 listopada 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę na  oddanie  w użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  ,  stanowiącej  własność 
Gminy Zębowice, oznaczonej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnie nr 46473 działkę nr 
575/15 o pow. 1,5172 ha , działkę nr 577/15 o pow. 0,2398 ha oraz działkę nr 555/15, oznaczoną 
księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnie nr 46459 o powierzchni 0,5600 ha.

§ 2

Nieruchomości  opisane  w  §  1  zostaną  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  zgodnie  z  zasadami 
określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 



261, poz. 2603 ze zm.)

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Zębowice Nr IX/58/2007 z dnia 22 sierpnia 2007r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała XI/77/07

Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 listopada 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

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 ze zm.)  oraz art.  13 ust.  1  ustawy z dnia  21 sierpnia  1997r.  o 
gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§1

Wyraża  się  zgodę  na  oddanie  w  użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  zajętej  pod  tartak, 
stanowiącej własność Gminy Zębowice, oznaczonej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnie 
nr  46473  działkę  nr  578/15  o  pow.2,3154  ha,  wraz  z  przeniesieniem  własności  budynków 
znajdujących się na tej działce.

§ 2

Nieruchomości  opisane  w  §  1  zostaną  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  zgodnie  z  zasadami 
określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 
261, poz. 2603 ze zm.)

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Zębowice Nr IX/57/2007 z dnia 22 sierpnia 2007r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

• § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XI/78/07



Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 listopada 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. 
Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) art. 13 ust. 1, art.  
95 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, 
poz. 2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 
2006r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1601 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 
2007r. Nr 69, poz. 468) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę na  zniesienie  w drodze  podziału  geodezyjnego współwłasności  zabudowanej 
działki gruntu nr 577/27 o powierzchni 0,3600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zębowice, 
stanowiącej współwłasność Gminy Zębowice w 416/1000 części oraz Państwa Pawła Możdżeń i 
Barbary Tulwin - Możdżeń w 584/1000 części.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XI/80/07 
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 listopada 2007

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz.1600, z 2007 r. Nr 17 
poz. 95), art. 18 ust.2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 
214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48 poz. 327) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się zasady przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla 



nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa się rodzaje świadczeń 
przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunki i sposoby ich przyznawania.

2. Zasady określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych co 
najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Zębowice.

§ 2
1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekroczyć 50 % kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym ogłaszanego 
corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 
1679 z późn. zm.).

§ 3
Zasiłek pieniężny mogą otrzymywać nauczyciele, którzy:

1. leczą się z powodu choroby zawodowej nauczycieli, wypadku przy pracy, przewlekłej lub 
ciężkiej choroby,

2. są pacjentami zarówno publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w 
miejscu zamieszkania lub poza nim,

3. po leczeniu szpitalnym kontynuują leczenie w sanatorium.
§ 4

1. Dysponentem funduszu jest dyrektor jednostki oświatowej.
2. Dyrektor powołuje trzyosobową komisję spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę 

Pedagogiczną.
3. Zadaniem komisji jest opiniowanie wniosków w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego.
4. Komisja odbywać będzie w zależności od potrzeb. Z posiedzenia komisja sporządza 

protokół i informuje pisemnie nauczycieli o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku.
§ 5

1. Komisja określa wysokość zasiłku, biorąc pod uwagę:
2. a) rodzaj i przebieg choroby,
3. b) wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z zakupem lekarstw lub 

prowadzeniem leczenia
4. Wysokość zasiłku zależy od ilości złożonych wniosków i możliwości finansowych 

funduszu.
§ 6

1. Nauczyciel występujący o zasiłek pieniężny składa w szkole lub przedszkolu, w któeym 
pracuje wniosek o przyznanie zasiłku oraz odpowiednio:

2. a) zaświadczenie lekarskie,
3. b) kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
4. c) skierowanie (bądź jego kopia) na leczenie sanatoryjne,
5. d) rachunki za poniesione koszty związane z leczeniem i rehabilitacją.
6. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego może wystąpić prawny opiekun nauczyciela.
7. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, według kolejności ich składania. W przypadkach 

szczególnych, do których zalicza się leczenie onkologiczne, pobyt w szpitalu i długotrwałe 
leczenie poszpitalne, wnioski rozpatrywane są poza kolejnością.

8. Wnioski nie spełniające wymogów określonych uchwałą, nie będą rozpatrywane.
§ 7

Pomoc zdrowotna może być udzielona nie częściej niż raz w roku. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach pomoc może być przyznana więcej niż raz.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 9



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

 

Uchwała Nr XI/81/07

Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

na lata 2007-2010

Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym / ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) 

Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Zębowice” na lata 
2007-2010 zaopiniowany pozytywnie przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Wojewody Opolskiego.

 

Uchwała Nr XI/82/07

Rada Gminy w Zębowicach

z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 



czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zm.), Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje  się  za  niezasadną  skargę  mieszkańców  sołectwa  Radawie,  złożoną  na  Wójta  Gminy 
Zębowice dot. likwidacji biblioteki w Radawiu. Działalność filii biblioteki w Radawiu jest obecnie 
zawieszona, ze względów technicznych, co związane jest m.in. z remontem w szkole podstawowej.

Ponadto sprawa biblioteki i jej filii w Radawiu była również omawiana na posiedzeniu Komisji 
Oświaty Rady Gminy w dniu 22 października 2007r. i wyjazdowym posiedzeniu Komisji w dniu 31 
października  2007  roku,  gdzie  przy  akceptacji  dyrektora  Zespołu  Gimnazjalno-  Szkolnego  w 
Zębowicach  ustalono  pomieszczenie  na  filię  biblioteki  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  w 
Radawiu. 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania autorów skargi o sposobie jej 
załatwienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XI/83/07

Rada Gminy Zębowice

z dnia 26.11.2007

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002 
Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1937 i Nr 96, poz. 874) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1371 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 177, poz. 1725, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. 
U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku komunalnym 
Zębowice - Malinów w kwocie 110 zł. + podatek VAT za 1 tonę odpadów.

§ 2



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2008 r.

U C H W A Ł A N R XII/84/2007

Rady Gminy Zębowice z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 4, pkt 9 lit.  „d” oraz lit.  „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, 
Nr  113  poz.  984,  Nr  153  poz.  1271  i  Nr  214  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80  poz.  717  
i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 
175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz.  974  i  173  poz.  1218)  oraz  art.  165,  art.  184  i  art.  188  ust.  2  ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 
1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 
249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy Zębowice na 2008 r.

§ 2

Dochody budżetu gminy określa załącznik Nr 1 w wysokości  7 909 614 zł,  w tym dotacje na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 799 710 zł (załącznik Nr 3).

§ 3

Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w wysokości 8 293 750 zł, 
w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 799 710 zł (załącznik 
Nr 3).

§ 4

Źródłem finansowania deficytu budżetu w wysokości 384 136 zł będzie kredyt długoterminowy na 
wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej.

§ 5

Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2008 r.:

- przychody: § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 700 
000 zł



- rozchody: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 315 864 zł.

§ 6

Ustala  się  dochody  w  kwocie  46  000  zł  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych  oraz  wydatki  w  kwocie  43  500  zł  na  realizację  zadań  określonych  
w  gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  a  wydatki  
na  realizację  zadań  określonych  w  gminnym  programie  przeciwdziałania  narkomanii  
w kwocie 2 500 zł.

§ 7

Ustala  się  wydatki  inwestycyjne  w wysokości  1  150 000 zł.  Wykaz inwestycji  gminnych oraz 
wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4.

§ 8

W budżecie na 2008 r. tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 24 991 zł,

- celową w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego

§ 9

Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości 13 500 zł (załącznik Nr 5).

§ 10

Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
w Zębowicach w wysokości 358 784 zł (załącznik Nr 6).

§ 11

Ustala  się  dotację  przedmiotową  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów  w 
Zębowicach w wysokości 70 000 zł z tytułu dopłaty do ceny 1 mł wody. 

§ 12

Ustala się dotacje: 

1. Dz. 600 rozdział 60014 – 50 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie:

Dz. 750 rozdział 75020 – 846 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie,

Dz. 801 rozdział 80146 – 4 300 zł dla Województwa Opolskiego,

Dz. 851 rozdział 85154 – 2 500 zł na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi,

Dz.  852  rozdział  85295  –  65  000  zł  dla  Stacji  Leczenia  i  Opieki  „Caritas”  Diecezji 



Opolskiej,

Dz. 926 rozdział 92605 – 20 000 zł dla Ludowych Zespołów Sportowych.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania  w  roku  budżetowym  krótkoterminowych  kredytów  i  pożyczek  do 
wysokości 50 000 zł,

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 
250 000 zł,

dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  między  rozdziałami  i  paragrafami  klasyfikacji 
wydatków w ramach danego działu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  01  stycznia  2008  r.  i  podlega  publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 
Zębowicach.

U C H W A Ł A NR XII/85/2007

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  i  art.  61  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.  
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i 
Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, 
Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 
poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984) 

Rada Gminy Zębowice uchwala , co następuje:



§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 
1400 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna – 700 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 700 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jst – 700 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 700 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 700 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 
1400 zł:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 700 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 700 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 700 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 700 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 700 zł

§ 3

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2007 r. wynosi:

dochody – 7852 640,00 zł

przychody – 1187 397,14 zł

wydatki – 8838 300,14 zł

rozchody – 201 737,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5



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

 

U C H W A Ł A NR XII/86/2007

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2007 r. 

Na podstawie art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 
1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 
115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984) i art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i 173 poz. 1218)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala  się  wykaz  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego  2007  r.  oraz 
ostateczny termin ich wykonania:

budowa hali  sportowej  w Zębowicach (opracowanie dokumentacji  projektowej)  – 
termin: 31 maja 2008 r.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków na zadanie, o którym mowa w § 1:

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 134 200 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 134 200 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 134 200 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała Nr XII/87/2007

Rady Gminy Zębowice

z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie nabycia nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Zębowice nieruchomości zlokalizowanej w 
miejscowości Knieja, stanowiącej działkę drogi o numerze ewidencyjnym 739/115, oznaczonej w 
księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie nr 45221 o pow. 0,0377 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XII/88/2007

Rady Gminy Zębowice

z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 
Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości  w Kadłubie  Wolnym,  oznaczonej  jako działka nr 
640/1, o powierzchni 800 m˛, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie nr 46480. 
Sprzedaż następuje na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XII/89/2007

Rady Gminy Zębowice

z dnia 19.12.2007

w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr, 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. 
Nr 11 poz. 15, Nr 147, poz. 1033)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dopłaty do taryfowych odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z terenu 
gminy Zębowice do ceny 1m3 wody w wysokości 0,97 zł

Źródłem dochodu, z których pokryta zostanie dopłata, o której mowa w ust 1, będą wpływy 
z podatków i opłat lokalnych.

§ 2

Dopłata,  o  której  mowa  w  §1,  przekazywana  będzie  Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej  i 
Wodociągów w Zębowicach ul.  Izydora Murka 2 do 15 dnia każdego miesiąca wyliczona jako 
iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody i kwoty dopłaty do 1m3 wody.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku i z tym dniem traci moc Uchwała Nr 
XXXI/195/05 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla 
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowych na terenie gminy.

 

Uchwała Nr XII /90/07
Rady Gminy Zębowice

z dnia 19 grudnia 2007 roku



w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice na rok 2008

Na podstawie: art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. roku w 
sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293), zwanego dalej „rozporządzeniem”, po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

Rozdział I

§ 1. Ustala się Regulamin dotyczący wysokości i szczegółowych warunków przyznawania:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku motywacyjnego,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,
6) dodatku mieszkaniowego,
7) fundusz nagród.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

nauczyciel  nabył  prawo do dodatku lub  wyższej  stawki  tego  dodatku,  jeżeli  nabycie  prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca,

2)  za  dany  miesiąc,  jeżeli  nabycie  prawa  do  dodatku  lub  wyższej  jego  stawki  nastąpiło  od 
pierwszego dnia miesiąca.

§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu 
dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 
ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu 
niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny

§ 4. 1.Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go placówce.
2. Nauczycielowi stażyście dodatek motywacyjny może być przyznany po odbyciu pełnego stażu i 
uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
§ 5. Warunkiem niezbędnym przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie co 
najmniej połowy niżej wymienionych kryteriów:

1)  uzyskiwanie  przez  uczniów,  z  uwzględnieniem  ich  możliwości  oraz  warunków  pracy 
nauczyciela,  dobrych  osiągnięć  dydaktyczno-wychowawczych  potwierdzanych  wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, 
zawodach olimpiadach itp.,



2)  umiejętne  rozwiązywanie  problemów  wychowawczych  uczniów  we  współpracy  z  ich 
rodzicami,

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

4) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
5) podnoszenie umiejętności zawodowych,
6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
7) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 

urządzeń szkolnych,
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
10) przestrzeganie dyscypliny pracy;
11) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
12) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
13) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły,
14) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz 
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
15) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora i wicedyrektora ustala się z uwzględnieniem 
szczegółowych warunków określonych w § 5 oraz dodatkowo następujących kryteriów:

1. posiadanie co najmniej dobrej oceny (do 5-ciu lat) pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
2. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, 
organizowanie  działalności  administracyjnej,  gospodarczej,  kancelarii,  zapewnienie  i 
czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i ppoż,

3. opracowanie  i  realizacja  planu  finansowego  w  tym  również  pozyskiwanie  środków 
pozabudżetowych,

4. dbałość o mienie,  w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prac konserwacyjno- 
remontowych, czystość i estetyka placówki,

5. prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie 
akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych,

6. sprawowanie właściwego nadzoru pedagogicznego, w tym: realizacja programów nauczania, 
ocena pracy nauczycieli,  opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 
zachecanie  do innowacji  i  eksperymentów,  motywowanie  do doskonalenia  zawodowego, 
realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru pedagogicznego,

7. współdziałanie  z  organem  prowadzącym  w  zakresie  realizacji  zadań  edukacyjnych  i 
wychowawczych oraz realizacja jego zaleceń i wniosków,

8. terminowość realizacji poleceń organu prowadzącego,
9. terminowość  i  poprawność  realizacji  sprawozdawczości  i  informacji  związanych  z 

zarządzaniem szkołą,
10.właściwe planowanie oraz optymalne i celowe gospodarowanie środkami finansowymi, w 

tym przeznaczonymi na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,
11.przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych,
12.tworzenie  życzliwej  i  przyjaznej  atmosfery  w  pracy,  w  placówce  służącej  realizacji 

statutowych zadań przez podległych pracowników,
13.współpraca z organami szkoły i organizacją związkową,
14.przestrzeganie przepisów prawa,
15.troska o stan bazy, estetykę, ład i porządek,
16.samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
17.inspirowanie  nauczycieli  do  podejmowania  zadań  dodatkowych  (konkursy,  olimpiady, 



wycieczki),
18.wspieranie samorządności uczniowskiej,
19.sprawowanie opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo lub ekonomicznie,
20.działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zapobiegania patologiom społecznym,
21.współpraca z rodzicami i radą rodziców,
22.współpraca z organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 7. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy 
niż 6 miesięcy. 
§8.  Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli 
wynosi do 5% kwoty planowanej na wynagrodzenie zasadnicze tych nauczycieli. Kwotę dodatków 
motywacyjnych  przypadających  dla  poszczególnych  jednostek  oświatowych  podwyższa  się  o 
wysokość dodatków przyznanych dla dyrektora jednostki.
§ 9. Dodatek motywacyjny nauczyciela może wynosić od 100 zł - 250 zł, a dyrektora od 400 zł -800 
zł.
§ 10. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych w 
budżecie gminy, a dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 11. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z §5 rozporządzenia.
§ 12. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy w granicach stawek określonych w 
tabeli uwzględniając m. in. wielkość placówki,  jej  warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk 
kierowniczych w placówce.
§ 13. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz 
osób  wymienionych  w  tabeli  dodatków,  przyznaje  dyrektor  placówki  z  uwzględnieniem 
posiadanych na ten cel środków.
§ 14. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono 
odpowiednie  obowiązki  w zastępstwie  innej  osoby,  jeśli  jej  nieobecność  w pracy przekracza  3 
miesiące.
§  15.  Dodatek  funkcyjny  w  stawce  ustalonej  dla  dyrektora  jednostki  oświatowej  przysługuje 
wicedyrektorowi  od  pierwszego  dnia  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  3  miesiącach 
nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
§ 16. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji.
§ 17. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca następującego 
po miesiącu w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego, wygasł okres powierzenia 
stanowiska lub nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków z innych powodów.
§ 18. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 
okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia 
zasadnicze.
§ 19. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 20. Dodatek funkcyjny przyznawany jest zgodnie z tabelą dodatków.
Tabela dodatków

Funkcja / Stanowisko
Wysokość dodatku 

funkcyjnego
Uwagi



Dyrektor szkoły, zespołu szkół:
- od 9 do 16 oddziałów
- od 17 oddziałów i więcej

400-550 zł
500-750 zł

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół 250-400 zł

Dyrektor przedszkola:
- 1 – 3 oddział
- 4 oddziały i więcej 

250-400 zł
350-500 zł

Wychowawstwo klasy w szkole/grupy w przedszkolu
W przypadku 
łączonych klas 
przysługuje jedno 
wychowawstwo 
dla oddziału

- do 10 dzieci
- do 20 dzieci 
- od 21 dzieci

36 zł
48 zł
60 zł

Sprawowanie funkcji:
- opiekuna stażu 44-55 zł

Nie więcej niż 90 zł w 
przypadku opieki nad 2 
i więcej stażystami

Rozdział V
Dodatki za warunki pracy

§ 21. Nauczycielom przysługują dodatki za pracę wykonywaną w warunkach trudnych 
i uciążliwych w przypadku:

1) prowadzenia zajęć w klasach łączonych - w wysokości 6 zł,
2)  prowadzenia  zajęć  z  dziećmi,  których  rodzaj  i  stopień  niepełnosprawności  został 
określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 
roku, w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia 
(Dz.U.  Nr  17  poz.  162).-  zwiększa  się  stawkę  o  50  %  godziny  ponadwymiarowej 
nauczyciela.

§ 22. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w kwocie wynikającej z przemnożenia stawki tego 
dodatku  przez  liczbę  godzin  zajęć  w  warunkach  trudnych,  uciążliwych,  zrealizowanych  przez 
nauczyciela w miesiącu, za który jest wypłacany, przy czym niepełną godzinę zajęć zaokrągla się 
do pełnej godziny.

Rozdział VI
Wynagradzanie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,



§  23.  Nauczycielom  przysługuje  wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny 
zrealizowanych  zastępstw  doraźnych  zgodnie  z  postanowieniami  art.  30  ust.  6  pkt.  2  Karty 
Nauczyciela.
§ 24. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną liczbę 
godzin  obowiązkowego  wymiaru  zajęć,  ustalonego  dla  rodzaju  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych  lub  opiekuńczych  realizowanych  w  ramach  godzin  ponadwymiarowych 
nauczyciela.
§ 25. 1.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizował zajęć z powodu:

1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
2) rozpoczynania lub kończenia roku szkolnego w środku tygodnia,
3) usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2.  Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,  w których nauczyciel  nie  mógł ich 
zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
- traktuje się, jak godziny zrealizowane.

§  26.  Dla  ustalenia  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  w  tygodniach,  w  których 
przypadają  dni,  o  których  mowa  w  ust.  6  –  za  podstawę  ustalenia  liczby  godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 
ust.  3  lub  ustalony na  podstawie  art.  42  ust.  7  Karty  Nauczyciela,  pomniejszony o  1/5  tego 
wymiaru  (lub  Ľ,  gdy  dla  nauczyciela  ustalono  czterodniowy  tydzień  pracy)  za  każdy  dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy, bądź inny dzień, w 
którym  nauczyciel  pracy  nie  wykonał  z  powodów  określonych  w  ust.  6.  liczba  godzin 
ponadwymiarowych,  za  które  przysługuje  wynagrodzenie  w  takim  tygodniu,  nie  może  być 
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§  27.  Zmiany  w  przydziale  godzin  ponadwymiarowych  wprowadza  się  po  uprzednim 
zatwierdzeniu przez Wójta Gminy aneksów do projektów organizacji jednostek oświatowych. 

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 28. Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z postanowieniami art. 54 Karty 
Nauczyciela.
§  29.  Nauczycielowi  posiadającemu  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela 
przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby 
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby – 46 zł,
2) dla 2 osób – 74 zł,
3) dla 3 osób – 93 zł,
4) dla 4 i więcej osób- 112 zł.
§ 30. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim 
zamieszkujących:

1) małżonka, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3)  pozostające  na  utrzymaniu  nauczyciela  lub  nauczyciela  i  jego  małżonka  dzieci  do 
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4)  pozostające na utrzymaniu nauczyciela  lub  nauczyciela  i  jego małżonka niepracujące 



dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

§  31.  Nauczycielowi  i  jego  współmałżonkowi,  będącemu  także  nauczycielem,  stale  z  nim 
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
§ 32. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego.
§  33.  O  zaistniałej  zmianie  liczby  członków  rodziny,  o  których  mowa  w  pkt.  3  nauczyciel 
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. W przypadku nie 
powiadomienia  o  zmianie  liczby  członków  rodziny,  nienależnie  pobrane  świadczenie  podlega 
zwrotowi.
§  34.Dodatek  przysługuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca,  w  którym  złożono  wniosek  o  jego 
przyznanie.
§ 35. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 36. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek 
nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem ust. 2.
§ 37. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

Rozdział VIII
Fundusz nagród

§ 38. Ustala się wysokość nagród dla nauczycieli w sposób następujący:

1. Nagroda organu prowadzącego w wysokości nie mniejszej niż 15 % uposażenia 
zasadniczego nauczyciela.
2. Nagroda dyrektora placówki oświatowej w wysokości nie mniejszej niż 10 % uposażenia 
zasadniczego nauczyciela.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 40. Uchyla się uchwałę Nr XI/79/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice na rok 2008.

§  41.  Traci  moc  uchwała  Nr  III/22/06  z  dnia  27  grudnia  2006  r.  w  sprawie  ustalenia  zasad 
określających  niektóre  zasady  przyznawania  nauczycielom  zatrudnionym  w  oświatowych 
jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Zębowice, dodatków do wynagrodzenia i dodatków 
socjalnych w 2006r.

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


