
Uchwała nr XI/89/2000
Rady Gminy w Zębowicach
Z dnia 28 lutego 2000 roku

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w 
Gminie Zębowice.

Na podstawie srt.17 ust.1,2,3,3a i  ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,poz. 153 i Nr 141, poz. 
943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust 1  
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U.  Nr 
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, 
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, 
poz. 1126), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się plan sieci  i  granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Zębowice z siedzibami, jak następuje:

•Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach obejmuje sołectwa: Zębowice i Knieje,
•Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Kadłubie  Wolnym  obejmuje  sołectwa:  Kadłub  Wolny, 

Poczołków, Siedliska, Prusków i Osiecko,
3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Radawiu obejmuje sołectwa: Radawie i Łąka,
4.Publiczne  Gimnazjum  w  Zębowicach  obejmuje  sołectwa:  Zębowice,  Knieja,  Prusków, 

Osiecko, Siedliska, Kadłub Wolny, Poczołków, Radawie i Łąka.

§ 2
Traci moc uchwała Nr VII/51/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i 
granic  obwodów  publicznych  szkół  podstawowych  i  gimnazjum  prowadzonych  przez  Gminę 
Zębowice.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dnie ogłoszenia z mocą od 1 września 2000 roku.

Uchwała nr XI/90/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 lutego 2000 roku

w sprawie przyjęcia “Strategii Rozwoju Gminy Zębowice”

Na podstawie srt.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. 
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. 



U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Przystąpić do realizacji “Strategię Rozwoju Gminy Zębowice”, której treść stanowi załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STRATEGIA ROZWOJU
GMINY ZĘBOWICE

Spis treści:

Gminy i Powiaty Śląska Opolskiego – mapa                  
Gmina Zębowice – mapa      
I. Diagnoza stanu istniejącego      
II. Analiza strategiczna gminy    
III. Wybór strategii rozwoju    
IV. Wizje, priorytety i cele strategiczne
V. Materiały do opracowania strategii    

1. Diagnoza stanu istniejącego.

1. Dane ogólne Gminy Zębowice.

Gmina Zębowice położona jest w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego, 35 
km od Opola.  Zębowice graniczą od północy z  gminą Lasowice Wielkie,  od zachodu z  gminą 
Turawa, od południa z gminą Ozimek i Dobrodzień, a od wschodu z gminą Olesno.
Przez  teren  gminy  przebiega  dwutorowa  linia  kolejowa  Fosowskie-Kluczbork,  oraz  droga 
wojewódzka Gliwice-Poznań.
Gmina jest malowniczo położona wśród lasów, w dorzeczu Małe Panwi i Stobrawy. Lasy zajmują 
tu 61 % ogólnej powierzchni.
W dziesięciu sołectwach mieszka 4313 osób.
Zębowice mają charakter typowo rolniczy. Działają tu niewielkie zakłady rzemieślnicze oraz tartak 
i firma EKO Recykling zajmująca się wywozem i przetwarzaniem nieczystości stałych.

Siedzibą,  a  zarazem  głównym  ośrodkiem  gminy  jest  miejscowość  Zębowice.  pierwsze 
wzmianki pisane dotyczące miejscowości z tego terenu pochodzą z XIII wieku.

Na terenie gminy działają dwie parafie: w Zębowicach od 1447 roku i w Radawiu od 1500 
roku.

Na  uwagę  zasługują  zabytkowe  obiekty  sakralne:  drewniany  kościół  w  Radawiu  o 
konstrukcji zrębowej, murowany kościół w stylu gotyckim w Zębowicach oraz liczne przydrożne 
kapliczki i krzyże znajdujące się na terenie całej gminy.
W latach 90-tych wybudowano kościoły w Poczołkowie i Knieji.

Ponadto w Zębowicach i Radawiu znajdują się kompleksy pałacowo-parkowe.
W Kadłubie Wolnym istnieje i działa do tej pory Wspólnota Lasów Chłopskich założona w 1605 
roku. jest to jedna z najstarszych wspólnot chłopskich w Europie, posiadająca doskonale zachowane 



dokumenty.
Na terenie całej gminy istnieją doskonałe warunki do prowadzenia agroturystyki.

2. Ludność i zatrudnienie.

Gminę  zamieszkuje  wg  ewidencji  ludności  4313  mieszkańców.  Statystyka  ta  jest  jednak 
zniekształcona  poprzez  znaczny  ubytek  ludności  wyjeżdżającej  do  Niemiec,  a  nadal 
zameldowanych w gminie. Część mieszkańców stale pracuje na zachodzie. Statystykę ludności na 
przełomie 10-ciu lat przedstawia poniższa tabela.

Lata
1988 1992 1996 1997 1998 1999

ogółem a 4384 4459 4391 4396 4392 4313
mężczyźni b 2230 2296 2251 2255 2254 2182
kobiety c 2154 2136 2140 2141 2138 2131
przedprodukcyjnym d 1177 1202 1136 1118 1086 1057
produkcyjnym e 2708 2733 2629 2641 2649 2436
poprodukcyjnym f 499 524 626 637 657 820
liczba małżeństw g 32 31 16 18 19 16
urodzenia żywe h 80 70 52 45 37 32
zgony i 56 44 46 45 41 42
przyrost naturalny j 24 26 6 - -4 -10

IV. Napływ ludności k 95 42 30 38 41 29
V. Odpływ ludności l 161 49 51 37 44 72

Czynnych zawodowo jest 2650 osób z czego w rolnictwie i leśnictwie pracuje 1341.
Bezrobotnych jest 92, co stanowi 3,1 % bezrobotnych w skali województwa, w tym 38 mężczyzn i 
54 kobiety.
Pracujący zawodowo, pracują głównie w Dobrodzieniu, Ozimku, Opolu i Oleśnie, Kluczborku i 
Fosofskiem.
W gminie działa Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, które skupia 
około 1700 członków, co wraz z sympatykami stanowi większość mieszkańców gminy.

3. infrastruktura komunikacyjna.

- sieć kolejowa:
przez  teren  gminy  przebiega  dwutorowa  linia  kolejowa  Fosowakie-Kluczbork.  Jest  to  linia 
zelektryzowana. Na terenie gminy jest jedna stacja kolejowa w Zębowicach.

- sieć drogowa:
na  terenie  gminy  jest  3  km dróg  wojewódzkich,  36  km dróg  powiatowych  oraz  39  km dróg 
gminnych, w tym 19,5 km twardych ulepszonych i 19,5 km wymagających utwardzenia.
W ruch pasażerskim w małym stopniu wykorzystane jest PKP, większość przewozów osobowych 
wykonuje PKS i prywatne środki lokomocji.

- Telekomunikacja:
na terenie gminy istnieją dwie poczty, w Zębowicach i w Radawiu. Na jedną placówkę przypada 
ponad 2160 mieszkańców. Jest to sytuacja dobra.
Lata 1999-2000 to okres kompleksowej telefonizacji gminy. Wszyscy mieszkańcy mają dostęp do 
telefonów.



4. Infrastruktura energetyczna.

Istnieje pełny dostęp do linii elektrycznych.
Nie ma dostępu da gazu ziemnego. Najbliższy rurociąg gazu ziemnego znajduje się w Oleśnie. 
Obecnie mieszkańcy korzystają z gazu w butlach.

5. Infrastruktura gospodarki wodnej.

Przez gminę przepływają rzeki takie, jak: Libawa, Potok Pruskowski i Potok Radawka. Rzeki te 
wpływają do Jeziora Turawskiego. Czystość wód kwalifikuje je do I – III klasy czystości.
Na  terenie  Knieji  znajduje  się  duży  zbiornik  wód  podziemnych.  Stan  czystości  wody  w  tym 
zbiorniku  oceniany  jest  przez  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  w  O[polu.  Wyniki  badań 
wskazują, iż woda ta nadaje się do pici bez uzdatniania. W Knieji znajduje się stacja wodociągowa, 
która zaopatruje całą gminę w wodę z wodociągu gminnego. Czystość wód studziennych nie jest 
najlepsza, ale w wyniku zwodociągowania gminy, nie ma problemu złej jakości wód w studniach.
W celu utrzymania dobrej jakości wody podziemnej w Knieji i  w celu poprawy jakości wód w 
rzekach,  istnieje  pilna  potrzeba  realizacji  istniejącej  już  koncepcji  kanalizacji  całej  gminy  i 
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni.
Urządzenia melioracyjne są dobrze konserwowane i utrzymane przez gminną spółkę wodną.

6. Gospodarka mieszkaniowa.

Gminę  tworzy  1240  gospodarstw  domowych.  Przeważa  zabudowa  zagrodowo  -  zwarta,  z 
wyjątkiem wsi: Siedliska, Prusków, Knieja, Poczołków.
Mieszkańcy w przeważającej ilości mieszkają w budynkach prywatnych. Na terenie gminy jest 14 
budynków komunalnych, w których jest 40 mieszkań i 22 budynki państwowe, w których jest 30 
mieszkań.
Mieszkania  te  w  większości  są  w  złym  stanie  technicznym.  W  gminie  nie  istnieją  plany 
budownictwa  mieszkaniowego.  Natomiast  istnieje  potrzeba  wybudowania  kilku  mieszkań 
socjalnych.

7. Stan oświaty.

W gminie istnieją  dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne,  w Radawiu i  Kadłubie  Wolnym, Zespół 
Szkolno-Gimnazjalny w Zębowicach oraz Przedszkole w Zębowicach.
Budynki  Szkolno-Przedszkolne  i  Przedszkola  w Zębowicach są  w dobrym stanie  technicznym. 
Budynek Gimnazjum został uruchomiony na bazie Szkoły Podstawowej w Zębowicach. Obiekt ten 
wymaga remontu kapitalnego polegającego na wymianie okien, remontu dachu, modernizacji C.O., 
malowaniu i położeniu nowej elewacji. Koszt remontu przewidywany jest na 1,5 mln zł. wymaga 
zaangażowania funduszy z poza Budżetu Gminy. Budynki Szkoły Podstawowej w Zębowicach są w 
bardzo złym stanie technicznym i wymagają remontu.

8. Infrastruktura służby zdrowia i opiekispołecznej.

W gminie działa 1 Ośrodek Zdrowia w Zębowicach, w kt rym pracuje lekarz internista, lekarzó  
stomatolog, felczer na  etatu oraz 5 piel gniarek.½ ę
Dzia a  r wnie  Stacja  Opieki  “CAR ITAS”,  wyposa ona  w jeden  samoch d  i  gabinetł ó ż ż ó  
rehabilitacyjny. W Caritasie zatrudniona jest piel gniarka i rehabilitant na  etaę ½ tu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 4 osoby.
W Radawiu istnieje Dom Pomocy Społecznej, który zatrudnia 48 osoby. W Domu tym przebywa 69 
podopiecznych.



W Zębowicach istnieje niewykorzystany Zespół Pałacowo-Parkowy,  który po wykonaniu 
remontu  nadał  by się  na uruchomienie  domu spokojnej  starości.  Wysokie  koszty remontu tego 
obiektu, są przeszkodą w rozpoczęciu inwestycji. Istnieje duże zapotrzebowanie na uruchomienie 
tego typu placówki.

9. Infrastruktura kultury.

W 2000 roku został  oddany do użytku Gminny Dom Kultury w Zębowicach.  W budynku tym 
mieści  się  Gminna Biblioteka,  gabinet  języków obcych,  izba regionalna oraz siedziba orkiestry 
dętej,  Zespołu  Ludowego “Zębowiczanie”,  Zespołu  Dziecięcego “promyki  Maryi”.  W budynku 
Domu  Kultury  koncentruje  się  cała  podstawowa  działalność  kulturalna  gminy,  dostępna  dla 
wszystkich  mieszkańców ze  szczególnym uwzględnieniem potrzeb  dzieci  i  młodzieży.  Ponadto 
istnieje  filia  Biblioteki  Gminnej  w  Radawiu.  Istnieją  również  świetlice  wiejskie  w  Kadłubie 
Wolnym, Radawiu,  Knieji,  Osiecku i  Łące.  Świetlice te służą działalności społeczno-kulturalnej 
mieszkańców wsi.

10.Infrastruktura turystyki i sportu.

Bazę sportową stanowią 2 kluby sportowe: LZS Zębowice i LZS Radawie. Są to drużyny piłkarskie 
klasy B i C seniorów i A i B juniorów.
Gmina  posiada  dobre  warunki  do  rozwoju  agroturystyki  i  turystyki  rowerowej.  Warunki  te 
stwarzają położenie gminy wśród Borów Turawsko-Stobrawskich.
Zorganizowanie agroturystyki i  turystyki rowerowej wymaga dużych nakładów finansowych, na 
bazę noclegową, gastronomię, ścieżek rowerowych i parkingów leśnych.
Na szlaku turystycznym “Drewniane Kościoły” znalazł się kościół w Radawiu p.w. Podwyższenia 
Krzyża św.

11. Ochrona i kształtowanie środowiska.

Ochrona środowiska stanowi priorytet wśród zadań strategicznych gminy. Gmina posiada własne 
wysypisko śmieci w Zębowicach-Malinowie, które wypełnione jest w około 10 %. Przewiduje się 
iż potrzeba budowy nowego wysypiska nastąpi za około 20 lat.
Wywozem  odpadów  stałych  zajmuje  się  koncesjonowana  firma  “EKO  Recykling”.  Firma  ta 
wykupiła tereny o pow. Ok. 3,00 ha po byłej  cegielni  w Kosicach i  na tej  bazie  w 2000 roku 
zorganizuje pozyskiwanie z odpadów wszystkich odpadów wtórnych, które nadają się do przerobu. 
Takie  surowce,  jak:  papier,  tworzywa  sztuczne,  drewno,  szkło,  złom  będą  pozyskiwane  i 
sprzedawane  do  dalszego  przerobu.  Powstanie  również  kompostownia  odpadów  organicznych. 
Jedynie odpady nie nadające się do dalszej przeróbki będą składowane na wysypisku śmieci. W tym 
celu planuje się wybudowanie nowego wysypiska śmieci, na wyrobisku po byłej cegielni. Firma 
EKO Recykling planuje wywóz śmieci z powiatu oleskiego, kluczborskiego, opolskiego i Strzelec 
Opolskich.
EKO Recykling będzie nowym etapem w utylizacji odpadów.

Odpady ciekłe.

Mając na uwadze prowadzenie kompleksowych działań związanych z ochroną środowiska 
Zarząd Gminy podjął decyzję o przystąpieniu do Związku Gmin “Dolna Panew”. Głównym celem 
działania Związku Gmin “Dolna Mała Panew” zbieżny z priorytetami narodowymi w dziedzinie 
ochrony środowiska jest:
•ochrona ujęć wody pitnej – Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 333,
•ochrona zbiorników zaporowych – Jezioro Turawskie,
•kompleksowe  porządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  –  zlewnia  rzeki  Mała  Panew, 



prawobrzeżny dopływ rzeki Odry.
Realizację  przedstawionych priorytetów zamierza  się  osiągnąć  między innymi  poprzez  budowę 
infrastruktury komunalnej tj. grupowych systemów kanalizacji sanitarnych.
Lokalną oczyszczalnię posiada jedynie Dom Pomocy Społecznej w Radawiu.
W celu uściślenia i wybrania najlepszych układów kanalizacji sanitarnych w latach 1996 – 1997 
opracowano  “Koncepcję  programową  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków”.  Na  podstawie 
rozwiązań  zawartych  w  tym  opracowaniach  przyjęto  do  realizacji  trzy  układy  kanalizacji 
grupowych.

I – obejmujący wsie: Zębowice – Nowa Wieś, Kadłub Wolny, Poczołków. Ścieki z wymienionych 
wsi odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków miasta Dobrodzień.

II – obejmujący wsie: Radawie, Kosice, Łąka i Knieja. Dla wymienionych wsi odprowadzane będą 
do programowego układu kanalizacji grupowej w gminie Turawa.

III – obejmuje wsie: Siedliska, Prusków, Łąki i Osiecko. Dla wymienionych wsi nie przewiduje się 
budowy kanalizacji grupowych z uwagi na rozproszoną zabudowę.
Przyjęto  indywidualny  sposób  unieszkodliwiania  ścieków  poprzez  budowę  zagrodowych 
oczyszczalni lub gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych i wywożenie ich do punktu 
zlewowego w Zębowicach. 

Do realizacji w latach 2000 – 2004 przyjęto budowę I układu kanalizacji grupowych.

W roku 2000 zostanie sporządzona dokumentacja projektowa zadania nr 1 obejmującego budowę w 
roku 2001 punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami 
w części wsi Zębowice z tranzytem ciśnieniowym do oczyszczalni ścieków miasta Dobrodzień.

W  roku  2002  planuje  się  dokończenie  budowy  kanalizacji  rozdzielczej  z  przykanalikami  w 
pozostałej części wsi Zębowice.

W roku 2003 planowana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami na terenie połowie 
wsi Kadłub Wolny z tranzytem ciśnieniowym oraz tranzytu ciśnieniowego od wsi Poczołków.

Termin realizacji II układu kanalizacji grupowej planowany jest po 2005 roku i uzależniony będzie 
od zrealizowanych systemów kanalizacyjnych na terenie gminy Turawa.

Czystość powietrza.

Na czystość powietrza ma wpływ brak kotłowni ekologicznych. Co prawda na terenie gminy nie ma 
kotłowni  przemysłowych,  ale  tylko  kilku  właścicieli  nieruchomości  zainstalowało  centralne 
ogrzewanie opalane olejem lub gazem.
Gmina przygotowuje dokumentacje w sprawie wymiany w swoich obiektach szkolnych pieców 
koksowo-węglowych na piece opalane gazem ciekłym. Z budynków użyteczności publicznej piece 
ekologiczne znajdują się w wiejskim Ośrodku Zdrowia, Domu Kultury i w Piekarni.
Istnieje  potrzeba  zgazyfikowania  całej  gminy  i  doprowadzenia  gazu  ziemnego  z  Olesna  do 
Zębowic.
Gazyfikacja może się odbyć przy wsparciu funduszy ekologicznych.

W gminie istnieje około 603 ha gruntów klasy VI położonych blisko lasów nie nadających 
się do użytkowania rolniczego, a jedynie do zalesienia. W zakresie zalesienia konieczne wydaje się 
wspieranie tych prac poprzez Fundusz Ochrony Środowiska. 
Na terenie gminy jest około 5830 ha lasów, z których 5133 ha to lasy Państwowe, administrowane 



przez  Nadleśnictwa:  Olesno,  Krasiejów,  Lubliniec  i  Turawa.  Specyfiką  gminy  jest  istniejąca 
Wspólnota Leśna w Kadłubie Wolnym założona w 1605 roku przez rolników, którzy wykupili się z 
pod pańszczyzny. Wspólnota zarządzana jest przez rolników z Kadłuba Wolnego i w jej władaniu są 
lasy o pow. 443 ha. Nadzór nad gospodarką leśną pełni Nadleśnictwo Krasiejów.

Lasy Gminy Zębowice wchodzą w skład Lasów Stobrawsko-Turawskich. W lesie można 
spotkać  rzadkie  przykłady fauny,  jak  bocian  czarny i  wydra,  żyje  tu  również  dużo  zwierzyny 
pospolitej, jak: sarny, jelenie, dziki, daniele. Lasy są rajem dla grzybiarzy, znawcy mogą spotkać 
niektóre gatunki roślin chronionych, jak pomocnik baldaszkowy.

12. Budżet gminy.

Wielkość budżetu gminy oscyluje w granicach 4,5 mln zł.  Notuje się zadłużenie pożyczkami z 
Fundacji  Rozwoju Śląska w wysokości 1,5 mln zł.  Pod względem dochodów na 1 mieszkańca, 
gmina Zębowice znajduje się na ostatnim miejscu wśród gmin województwa opolskiego. Mimo 
niskich dochodów własnych, gmina ponosi corocznie wydatki inwestycyjne w wysokości 15 % 
swojego budżetu.

13. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

Gmina  objęta  jest  działaniem Posterunkiem Policji  w  Dobrodzieniu.  Nie  obserwuje  się  wśród 
mieszkańców  grup  anntagonistycznych,  konfliktów  społecznych,  czy  przestępczości 
zorganizowanej. Natomiast zdarzają się przypadki kradzieży. Pod względem bezpieczeństwa można 
powiedzieć,  że  jest  to  gmina  spokojna.  Nad  bezpieczeństwem   p.  poż.  czuwa  5  jednostek 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w:  Zębowicach,  Radawiu,  Kadłubie  Wolnym,  Łące  i  Knieji. 
Jednostki te są dobrze wyposażone w sprzęt i czuwają ochotnicy, których na terenie gminy jest 146 
członków.
Problemy  patologiczne  w  gminie  występują  w  marginalnej  skali.  Zdarzają  się  przypadki 
nałogowego pijaństwa. Problem ten rozwiązuje Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi,  która 
realizuje swój program działania.

14. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na funkcjonowanie i rozwój gminy.

Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy są:
•oddalenie od miasta wojewódzkiego – Opola,
•brak głównych połączeń drogowych i kolejowych,
•oddalenie od dużych ośrodków miejskich,
•posiadanie  przez  część  mieszkańców  gminy  podwójnego  obywatelstwa  (polskiego  i 

niemieckiego). Umożliwia to praktycznie stałe przebywanie za granicą,
•dziedzictwo kulturowe z wpływami kultury niemieckiej.

Gmina Zębowice ma nawiązaną współpracę z gminą partnerską z Birkenfeld w Niemczech.
Gmina jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, oraz członkiem Związku Gmin 
“Dolna Mała Panew” w Turawie. Związek w Turawie powstał w celu ochrony środowiska poprzez 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Mała Panew.

II. Analiza strategiczna gminy.

1. Analiza mocnych stron wewnętrznych czynników rozwoju.

a/ położenie gminy:
•bliskość miasta powiatowego, a tym samym bliskość Urzędu Powiatowego i innych instytucji, jak 

służba  zdrowia,  szkoły  średnie,  Urząd  Skarbowy,  Biura  Notarialne,  Sanepid,  Policja, 
Państwowa Straż Pożarna,



•malownicze położenie wśród lasów,
b/ rynek pracy, gospodarka:
•funkcjonowanie dwóch firm z kapitałem niemieckim, EKO Recykling i AWG Polska,
•funkcjonowanie warsztatów rzemieślniczych np. stolarskie, tartaki,
•wskaźnik bezrobocia wynosi 3,1 %,
c/ infrastruktura techniczna:
•dobra sieć dróg powiatowych i gminnych,
•kompleksowa telefonizacja,
•dobre zabezpieczenie w energię elektryczną,
•gmina zwodociągowana w 95 %,
•zorganizowana gospodarka odpadami stałymi,
•funkcjonująca sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
•dobrze zorganizowano opieka zdrowotna,
•dobrze funkcjonująca działalność w zakresie sportu,
•zorganizowana działalność w zakresie sportu,
•na  terenie  gminy  nie  ma  grup  antagonicznych,  ani  przestępstwa  zorganizowanego  –  gmnia 

spokojna.

 2. Analiza słabych stron.

a/ duża liczba osób pracujących poza gminą i za granicą,
b/ brak kanalizacji ściekowej,
c/ zły stan dróg gminnych – około 50 % wymaga utwardzenia,
d/ brak gazyfikacji sieciowej,
e/ niedofinansowane obiekty szkolne (gimnazjum),
f/ niskie dochody budżetowe,
g/ spadek przewozu na liniach kolejowych,
h/ grunty rolne niskiej klasy – następuje spadek produkcji rolnej,
i/ brak zorganizowanej turystyki,
j/ brak przedsiębiorstw prztwórstwa rolnego,
k/ brak ofert pracy,
l/ brak mieszkań komunalnych i socjalnych, lub ich zły stan techniczny,
ł/ rozproszona zabudowa wsi: Siedliska, Prusków, Poczołków,
m/ niezadawalające połączenia komunikacyjne.

3. Szanse i zagrożenia.

1. Szanse.
•przyciąganie inwestorów zewnętrznych i rozwój drobnego przemysłu,
•wzrost dochodów własnych gminy,
•powstrzymanie fali wyjazdów do Niemiec,
•rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach wyłączonych z produkcji (V i VI kl.),
•przynależność gminy do Związku Celowego “Dolna Mała Panew”,
•wykorzystanie funduszy europejskich,
•tworzenie zespołów producentów rolnych.

2. Zagrożenia.
•brak środków pieniężnych w budżecie gminy na inwestycje,



•pogłębianie się procesu zubożenia części mieszkańców i brak środków na pomoc społeczną,
•zły stan dróg gminnych.

3. Wnioski do wariantów strategii.
•stopniowe przekształcania gminy typowo rolniczej na gminę nierolniczą,
•tworzenie warunków rozwoju poprzez budownictwo inwestycji komunalnych (kanalizacja, drogi, 

gazyfikacja, itp.).

III. Wybór strategii rozwoju.

a/ Warunki wyboru strategii:
•uwzględnienie szans i zagrożeń,
•uwzględnienie strategii powiatu i województwa,
•strategia podlega corocznej ocenie i weryfikacji,
•strategia jest podstawą do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

IV. Wizje, priorytety i cele strategiczne.

1. Cele długoterminowe:
•budowa kanalizacji ściekowej (lata 2000 – 2015),
•gazyfikacja gminy (2010 – 2020),
•rozwój agroturystyki (2000 – 2015).

2. Cele średnioterminowe:
•budowa dróg,
•zakończenie wodociągowania gminy – wsie: Osiecko i Leśnioki (2000 – 2005),
•remont budynków szkolnych (2000 – 2005),
•rozwój agroturystyki (2000 – 2005),
•restrukturyzacja rolnictwa i tworzenie grup producenckich (2000 – 2005),
•tworzenie nowych miejsc pracy (2000 – 2015),
•rozwój współpracy zagranicznej i między gminnej (na bieżąco)

3. Priorytety i cele strategii.
1/   kanalizacja ścieków komunalnych,
2/   budowa dróg gminnych,
3/   zakończenie budowy wodociągu,
4/   restrukturyzacja rolnictwa,
5/   tworzenie nowych miejsc pracy,
6/  ochrona środowiska i czystości wód, powietrza, segregacja odpadów, ochrona przyrody,
7/   remont budynków komunalnych,
8/   gazyfikacja gminy,
9/   wspieranie działalności kulturalnej i wspieranie sportu,
10/ tworzenie bazy turystycznej, wypoczynkowej i rekreacji,
11/ usprawnienie funkcjonowania komunikacji publicznej.

V. Materiały do opracowania strategii.

•sprawozdania rzeczowo-finansowe z lat 1990 – 1999,
•dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,
•plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
•informacje z opracowań Rady Liderów Lokalnych w ramach tworzonej strategii,



•Rozwój Ziemi Ozimskiej w Latach 1996/1997.

Uchwała nr XI/91/2000
Rady Gminy w Zębowicach
Z dnia 28 lutego 2000 roku

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie:

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. 
U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje zmianę statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie, polegającą na wpisaniu w 
załączniku Nr 1 do w/w statutu gminy Dobrodzień.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/92/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 lutego 2000 roku

w sprawie nabycia działek zabudowanych w Zębowicach.

Na podstawie art.  18 ust.  2, pkt 9, lit.  “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 
622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, 
poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy w Zębowicach do nabycia nieodpłatnie na mienie Gminy Zębowice 
jako mienia komunalnego działek zabudowanych nr 661/92 k.m.15 o pow. 0,0022 ha i dz. nr 717/92 
k.m.15 o pow. 0,1293 ha położonych w Zębowicach przy ulicy Opolskiej 6.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XI/93/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 lutego 2000 roku

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. nr 94, 
poz. 431 z 1993r. z późn. Zmianami) oraz art.66 ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach 
(Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn. Zmianami) i art.6 ust. 9 i art.. 14, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz.31 z późn. zmianami) oraz na podst. 
Srt.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacji podatkowej (Dz. U. nr 137, poz. 926), Rada 
Gminy uchwala co następuje:

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

§ 2
Inkasentami są sołtysi:
1. sołectwo Zębowice - p. Zawada Alfons,
2. sołectwo Kadłub Wolny - p. Zieleźnik Teresa
3. sołectwo Radawie - p. Larisz Norbert
4. sołectwo Knieja - p. Jędrzej Konrad
5. sołectwo Łąka - p. Bil Zygmunt
6. sołectwo Prusków - p. Seidel Stefania
7. sołectwo Poczołków - p. Prokopczyk Walenty
8. sołectwo Siedliska - p. Wodarczyk Piotr

§ 3
Zainkasowaną gotówkę inkasent wpłaca w Urzędzie Gminy lub innej instytucji upoważnionej do 
przyjmowania wpłat na rachunek bankowy urzędu, w ciągu 4 dni po upływie terminu płatności.

§ 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 z tytułu podatku rolnego, leśnego i  od nieruchomości oraz 10 % od sumy zainkasowanej 
kwoty podatku od posiadania psów.

§ 6
tracą moc Uchwały a/ nr  XXX/198/98 z dnia 18 czerwca 1998r. 

b/ nr VIII/48/95 z dnia 24 marca 1995r.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Uchwała nr XII/94/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 31 marca 2000 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 
1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 
1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 484), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

Zwiększenia:
dz. 70 – Gospodarka komunalna
              rozdział 7262 – Oświetlenie ulic
              § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 7.000 zł.
dz. 86 – Opieka społeczna
              rozdział 8613 – zasiłki i pomoc w naturze
              § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 87.000 zł.
              rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe
              § 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin – 294 zł.
              rozdział 8695 – Pozostała działalność
              § 18 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 1.000 zł.
dz. 97 – Różne rozliczenia
              rozdział  9701  –  Część  oświatowa  subwencji  ogólnej  dla  jednostek  samorządu 

terytorialnego
              § 90 – Subwencja ogólna z budżetu państwa – 9.283 zł.
              rozdział 9709 – Część rekompensacji subwencji ogólnej dla gmin
              § 90 – Subwencja ogólna z budżetu państwa – 169 zł.

Zmniejszenia:
dz. 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie  posiadających 

osobowości prawnej
              rozdział 9009 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
              § 15 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.189 zł.
dz. 97 – Różne rozliczenia
              rozdział 9711 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
              § 90 – Subwencja ogólna z budżetu państwa – 421 zł.

§ 2
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:



Zwiększenia:
dz. 70 – Gospodarka komunalna
              rozdział 7262 – Oświetlenie ulic 
              § 35 – Energia – 7.000 zł.
dz. 79 – Oświata i wychowanie
              rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
              wynagrodzenia – 9.283 zł.
              pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł.
dz. 86 – Opieka społeczna
              rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze
              § 22 – Świadczenia społeczne – 82.483 zł.
              § 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000 zł.
              rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe
              pozostałe wydatki bieżące – 294 zł.
              rozdział 8695 – Pozostała działalność
              § 22 – Świadczenia społeczne – 1.000 zł.

Zmniejszenia:
dz. 79 – Oświata i wychowanie
              rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
              wydatki inwestycyjne – modernizacja ogrzewania budynku szkolnego przy ul. Oleskiej 27a 

wraz z wymianą okien, dociepleniem i remontem dachu – 10.000 zł.
dz. 86 – Opieka społeczna
              rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze
              § 40 – Różne opłaty i składki – 3.483 zł.
dz. 94 – Finanse
              rozdział 9495 – Pozostała działalność
              obsługa długu /odsetki/ – 11.441 zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XII/95/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 31 marca 2000 roku

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych na 
terenie Gminy Zębowice na rok 2000 stanowiący uchwałę Nr X/87/99 z dnia 28 grudnia 1999r 
roku.

Na podstawie art.  41 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,poz. 230 zmiany: Dz. U. z 1984r. Nr 
34, poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz.180, z 1989r. Nr 35, poz. 192, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, 
poz. 431, z 1991r. Nr 73, poz.321, Nr 94, poz. 419 oraz z 1993r. Nr 40, poz. 184,       Dz. U. z 29 
października 1996r. Nr 127, poz. 593, z 1997r. Nr 88, poz.554, Nr 113, poz. 732) oraz art.18 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 



58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, 
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, 
poz. 1126) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Nadaje się załącznikowi do Uchwały Nr X/87/99 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie 
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie 
gminy Zębowice na rok 2000 nowe brzmienie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr XII/95/2000
Rady Gminy w Zębowicach
Z dnia 31 marca 2000 roku

Harmonogram
do  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Gminie 
Zębowice na 2000 rok.
Dochody planowane - 35.000 zł.

Wydatki planowane:
1/ Wdrożenie i finansowanie programów profilaktyki w szkołach 
    /podstawowe i gimnazjum/: “Elementarz II”      -   1.700,- 

“Tak czy Nie”, Spójrz inaczej                                                                     -   1.000,-
2/ Szkolenie dla mieszkańców       -      100,-
3/ Delegacje członków komisji      -      300,-
4/ Zapomogi – obozy terapeutyczne dla dzieci alkoholików      -   4.760,-
5/ Dotacje na zajęcia alternatywne dla młodzieży jako działania profilaktyczne,
 wyposażenie i utrzymanie siłowni                  -   5.200,-
6/ Materiały biurowe dla potrzeb komisji                  -      200,-
7/ Zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty szkoleniowe dla dzieci szkolnych 

oraz sfinansowanie adaptacji i wyposażenia, prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego ?psycholog, alkomat, film, itp.,/      -   2.400,-

8/ posiedzenia komisji      - 11.040,-
9/ Szkolenia podmiotów gospodarczych      -      500,-
10/ Wynagrodzenie biegłego                  -   1.500,-
11/ Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakaty, afisze, ulotki itp.      -      300,-
12/ Dofinansowanie Poradni Odwykowej w Ozimku      -   1.000,-
13/ Dofinansowanie Poradni Odwykowej w Oleśnie      -   3.500,-
14/ Rezerwa ogólna i celowa na inne wydatki      -   1.500,-



R A Z E M :         35.000,-

Uchwała nr XII/96/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 31 marca 2000 roku

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art.  18, ust.  2, pkt 9 lit.  “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 
622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, 
poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 1, pkt 1, art. 12, art. 24, 
ust. 1, art. 25, ust. 1 i 2, art. 27, art. 28, art. 35, ust. 1 i 2 i art. 37-41, art. 67-81, ustawy z 21 sierpnia 
1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  Nr  115,  poz.  741)  Rada  Gminy  uchwala  co 
następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze sprzedaży działki położonej w obrębie Osiecko 
dz. nr 354/138 k.m. 1 o powierzchni 0,4080 ha.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIII/97/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 14 kwietnia 2000 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1999 
rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 61, ust. 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 
622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, 
poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 123, poz. 136 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) oraz po zapoznaniu się 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonej w Uchwale Nr 59/2000 z dnia 29 marca 2000r. 
Składu Orzekającego, Rady Gminy uchwala co następuje:

1) Przyjąć sprawozdanie Zarządu Gminy Zębowicach z wykonania budżetu gminy za rok 1999.

3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XIII/98/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 14 kwietnia 2000 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1999 
rok.

Na podstawie  art.  18,  ust.2,  pkt  4  i  art.61,  ust.  2  i  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 
734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) i art. 136, ust. 2 
ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) po uzyskaniu opinii 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice i Uchwały Nr 63/2000 z dnia 31 marca 2000 roku 
Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Opolu – Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

1. Udzielić  absolutorium  Zarządowi  Gminy  z  tytułu  rozpatrzenia  sprawozdania  z  wykonania 
budżetu za 1999 rok.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

a. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

a. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XIII/99/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 14 kwietnia 2000 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 
1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminy (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, 
Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 
775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 
360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 
136), Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie  gminy  na  2000rr.  dokonuje  się  następujących  zmian  w  dziale  00  –  Przychody  i 
rozchody  związane  z  finansowaniem  niedoboru  Państwa  i  majątku  jednostek  samorządu 
terytorialnego:

zwiększenia: rozdział 0011 – Nadwyżki z lat ubiegłych – 01 – Przychody – 147.417 zł
zmniejszenia: rozdział 0055 – Pożyczki krajowe – 02 – Rozchody – 6.000 zł



§ 2
W budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zwiększeń dochodów na zadania zlecone:

dz. 86 – Opieka społeczna 
              rozdział 8695 – Pozostała działalność
§ 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej zleconych gminom – 12.000 zł

§ 3
W budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków;

zwiększenia:
dz. 40 – Rolnictwo

  rozdział 4495 – Pozostała działalność
  wydatki inwestycyjne – budowa wodociągu w Osiecku – 6.000 zł

dz. 70 – Gospodarka komunalna
  rozdział 7262 – Oświetlenie ulic

wydatki inwestycyjne – wykonanie oświetlenia w Kadłubie Wolnym –    5.000 zł
rozdział 7395 – Pozostała działalność
wydatki  inwestycyjne  –  wykonanie  dokumentacji  na  tranzyt  kanalizacji  Zębowice  – 

Dobrodzień – 12.000 zł

dz. 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
rozdział 7421 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i   komunalnej

  wydatki inwestycyjne – zakup ładowacza – 3.000 zł
  pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł

dz. 79 – Oświata i wychowanie
  rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
  wynagrodzenia – 24.000 zł
  pochodne od wynagrodzeń – 5.000 zł
  pozostałe wydatki bieżące – 37.343 zł
  rozdział 7912 – Gimnazja 
  wynagrodzenia – 12.000 zł
  pochodne od wynagrodzeń – 2.000 zł

dz. 83 – Kultura i sztuka
  rozdział 8331 – Domy kultury
  wynagrodzenia – 8.000 zł
  pochodne od wynagrodzeń – 2.000 zł
  pozostałe wydatki bieżące – 15.074 zł
  rozdział 8495 – Pozostała działalność
  pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł

  pochodne od wynagrodzeń – 500 zł
dz. 86 – Opieka społeczna

  rozdział 8695 – Pozostała działalność
  § 40 – Różne opłaty i składki – 12.000 zł

dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa
  rozdział 9142 – Urzędy wojewódzkie
  pozostałe wydatki bieżące – 500 zł
  rozdział 9146 – Urzędy gmin
  wydatki inwestycyjne – zakup komputera – 4.500 zł
  pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł
  rozdział 9195 – Pozostała działalność



  pozostałe wydatki bieżące – 2.500 zł

zmniejszenia:
dz. 50 – Transport

  rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne
  pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł

dz. 94 – Finanse
  rozdział 9495 – Pozostała działalność
  obsługa długu (odsetki) – 5.000 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XIII/100/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 14 kwietnia 2000 roku

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin “Trias Opolski”

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 12 i art. 64 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 66 ustawy z dnia 08 marca 
1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 
496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, 
poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Gmina przystępuje do Związku Gmin “Trias Opolski”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
O zamiarze przystąpienia Zarząd Gminy powiadomi Wojewodę Opolskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIII/101/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 14 kwietnia 2000 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin “Trias Opolski”

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 12 i art. 64 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 08 marca 



1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 
496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, 
poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126), Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje  się  statut  Związku  Gmin  “Trias  Opolski”,  stanowiący  załącznik  nr  1  do  niniejszej 
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIII/102/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 14 kwietnia 2000 roku

w sprawie odwołania ławnika

Na podstawie art. 140, § 2, pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 1994r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) Rada Gminy, na wniosek Prezesa Sądu 
Okręgowego w Opolu, uchwala co następuje:

§ 1
Odwołują Pana Zbigniewa Kulę zam. w Zębowicach ul. Opolska 46 z funkcji ławnika Sądu 
Okręgowego w Opolu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci.

Uchwała nr XIV/103/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 czerwca 2000 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 
1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 61 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. 
U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Dz. U. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 
552) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
155, poz. 1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 
1255 oraz z 2000r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) Rady Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zwiększeń dochodów:



dz. 79 – Oświata i wychowanie
  rozdział 8295 – Pozostała działalność
  § 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych 

zadań gmin – 1.644 zł
dz. 86 – Opieka społeczna

  rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe
  § 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin – 269 zł
  rozdział 8695 – Pozostała działalność
  § 18 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących   – 

3.216 zł
  § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin – 7.008 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

zwiększenia:
dz. 79 – Oświata i wychowanie

  rozdział 8211 – Przedszkola
  wynagrodzenia – 3.000 zł
  pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł
  rozdział 8295 – Pozostała działalność
  pozostałe wydatki bieżące – 1.644 zł

dz. 86 – Opieka społeczna
  rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe
  pozostałe wydatki bieżące – 269 zł
  rozdział – 8695 – Pozostałe działalność
  pozostałe wydatki bieżące – 10.224 zł

dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa
  rozdział 9143 – Starostwa powiatowe
  pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł
  rozdział 9146 – Urzędy gminy
  pozostałe wydatki bieżące – 12.000 zł

zmniejszenia:
dz. 50 – Transport

  rozdział 5613 – Publiczne drogi gminne
  wydatki inwestycyjne - § 72:
•budowa drogi na ul. Bratków w Zębowicach – 2.500 zł
•budowa drogi na ul. Tulipanów  w Zębowicach – 2.500 zł

dz. 70 – Gospodarka komunalna
  rozdział 7395 – Pozostała działalność
  pozostałe wydatki bieżące – 20.000 zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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



Uchwała nr XIV/104/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 czerwca 2000 roku

w sprawie utworzenia związku międzygminnego o nazwie “Trias Opolski”

 Na podstawie art. 64, ust. 1 i 2 oraz art. 67, ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 
622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, 
poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, 
poz. 552) Rady Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Tworzy się Związek Gmin o nazwie “TRIAS OPOLSKI” z siedzibą w Urzędzie Miasta Opole.

§ 2
Przyjmuje  się  statut  Związku  Gmin  “TRIAS  OPOLSKI”  stanowiący  załącznik  do  niniejszej 
uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIV/105/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 czerwca 2000 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Gminy Zębowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy w 
Zębowicach Nr XVIII/119/96 z dnia 30 sierpnia 1996 roku (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 
34, poz. 123) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie 
wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 1993r. Nr 111, poz. 493, Dz. U. z 1996r. Nr 
96, poz. 444, Dz. U. z 1997r. Nr 37, poz. 228, z 1998r. Nr 49, poz. 307, z 1999r. Nr 36, poz. 340 
oraz z 2000r. Nr 29, poz. 359), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zębowice w wysokości:
•wynagrodzenie zasadnicze wg stawki XX w kwocie 2.130 zł,
•dodatek funkcyjny wg stawki 7 w kwocie 750 zł,
•dodatek służbowy w kwocie 900 zł,
•dodatek za wysługę lat wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 426 zł.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2000 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwała nr XIV/106/2000
Rady Gminy W Zębowicach 
z dnia 27 czerwca 2000 roku

w sprawie opłaty za wodę z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 45, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i z 1998r.     Nr 106, poz. 668) 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
1. Ustala się opłatę za wodę w wysokości:

1/ dla gospodarstw indywidualnych i rolnych 1.00 zł. + VAT za 1 m
3
,

2/ dla pozostałych odbiorców 1.32 zł. + VAT za 1 m
3
, 

a z przyjętej ceny odprowadzać na rzecz budżetu Gminy po 20 groszy od 1 m
3
 wody, na pokrycie 

bezpośrednich kosztów Gminy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej  uchwały traci  moc Uchwała Nr X/82/99 z dnia 28 grudnia 
1999r. w sprawie opłaty za wodę z wodociągu gminnego.

Uchwała nr XIV/107/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 czerwca 2000 roku

w sprawie opinii co do przejęcia zadania z zakresu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 61 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. 
U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Dz. U. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 
552), Rada Gminy uchwala co następuje:



§ 1
Opiniuje negatywnie:
2. zamiar przejęcia w zasób mienia komunalnego, działki wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia w 

Zębowicach 
b.zamiar przyjęcia przez Gminę Zębowice zadań z zakresu ochrony zdrowia.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XV/108/200
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 
1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 61 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. 
U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Dz. U. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 
552) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
155, poz. 1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 
1255 oraz z 2000r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zwiększeń dochodów:
dz. 79 – Oświata i wychowanie

  rozdział 7912 – Gimnazja
  § 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin – 120.000 zł
dz. 86 – Opieka społeczna

  rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe
              § 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin- 376 zł

§ 2
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zwiększeń wydatków:

dz. 79 – Oświata i wychowanie
  rozdział 7912 – Gimnazja
  pozostałe wydatki bieżące – 20.000 zł

dz. 86 – Opieka społeczna
  rozdział 8616 –Dodatki mieszkaniowe
  pozostałe wydatki bieżące – 376 zł

§ 3
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się zmniejszenia przychodów 



dz. 00 – 0051 – 01 – 100.000 zł

§ 4
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
zmniejszenia:
dz. 79 – Oświata i wychowanie

  rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
  § 72 – Wydatki  na finansowanie inwestycji  jednostek budżetowych i  zakładów 

budżetowych – 240.000 zł
zwiększenia:
dz. 79 – Oświata i wychowanie

  rozdział 7912 – Gimnazja
  § 72 – Wydatki  na finansowanie inwestycji  jednostek budżetowych i  zakładów 

budżetowych – 240.000 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XV/109/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia sposobu obliczania wynagrodzenia nauczyciela za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń pieniężnych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. 
z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) i art. 30 ust. 6 pkt 2 i 3 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz. 347, z 1998 roku, 
Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118 i z 2000 roku Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 
291), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się Regulamin sposobu obliczania wynagrodzenia nauczyciela za godziny ponadwymiarowe 
i  za  godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń pieniężnych,  będący załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



Załącznik do uchwały nr XV/109/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 18 sierpnia 2000r.

Regulamin

sposobu obliczania wynagrodzenia nauczyciela za godziny ponadwyminrowe i za godziny 
doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń pieniężnych

§ 1
Regulamin  sposobu  obliczania  wynagrodzenia  nauczyciela  za  godziny  ponadwymiarowe  i  za 
godziny  doraźnych  zastępstw  oraz  inne  świadczenia  pieniężne  określa  szczegółowy  sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz inne 
świadczenia pieniężne nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez 
gminę Zębowice.

§ 2
a. Wynagrodzenie nauczyciela za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną 

nauczycielowi  miesięczną  stawkę  wynagrodzenia  zasadniczego  przez  miesięczną  liczbę 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.Jeżeli  praca  w  godzinach  ponadwymiarowych  odbywa  się  w  trudnych,  uciążliwych  lub 
szkodliwych dla  zdrowia warunkach,  za  które  przysługuje  nauczycielowi  dodatek za  trudne 
warunki  pracy,  wynagrodzenie  zasadnicze,  będące  podstawą  ustalania  wysokości 
wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową w sposób określony w ust. 1, zwiększa się o ten 
dodatek.

§ 3
Miesięczną  liczbę  godzin  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  nauczyciela,  o  której  mowa  w  §  2, 
uzyskuje się  mnożąc  tygodniowy obowiązkowy wymiar  godzin przez 4,16 z  zaokrągleniem do 
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną.

§ 4
1.Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  przydzielone  w  planie  organizacyjnym  nie 

przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych 
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, 
wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy, udziału dzieci w rekolekcjach kościelnych oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

3.Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają 
dni ustawowo wolne od pracy inne niż niedziele, dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
nauczyciela  oraz  inne  dni,  o  których  mowa w ust.  1,  za  podstawę  ustalenia  liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela 
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru 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.  1.  Liczba  godzin  ponadwymiarowych,  za  które  przysługuje 
wynagrodzenie  w takim tygodniu,  nie  może być  większa  niż  liczba  godzin  przydzielonych 
nauczycielowi w planie organizacyjnym.

§ 5
Wynagrodzenie  nauczyciela  za  jedną  godzinę  doraźnych  zastępstw  wynosi  20  %  wysokości 
minimalnej  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela  za  jedną  godzinę  przeliczeniową, 



ustaloną w sposób określony przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 6
1. Nauczycielowi,  będącemu  opiekunem  dzieci  wyjeżdżających  do  innej  miejscowości  na 

wycieczkę,  przysługuje  dodatkowe  wynagrodzenie  w  wysokości  jak  za  godziny 
ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 6 godzin dziennie.

2.Nauczycielowi  realizującemu zajęcia  wychowawcze  i  opiekuńcze  w dni  ustawowo wolne  od 
pracy oraz w soboty będące dniami wolnymi od pracy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w 
wysokości jak za godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny dziennie.

§ 7
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne świadczenia 
wypłaca się z dołu.

Uchwała nr XV/110/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. 
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 
1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) i art. 30, ust. 1, pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz. 357, z 1998 roku Nr 106, 
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 roku Nr 19, poz. 239) oraz       § 3 i 4 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia za 
jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających 
do  dodatku  funkcyjnego,  ogólnych  warunków  przyznawania  dodatku  motywacyjnego,  wykazu 
trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki 
pracy  oraz  szczególnych  przypadków  zaliczania  okresów  zatrudnienia  i  innych  okresów 
uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455), Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala  się  Regulamin  dodatku  motywacyjnego  przysługującego  nauczycielom zatrudnionym  w 
szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  gminę  Zębowice,  stanowiący załącznik  Nr  1 do 
uchwały.

§ 2
Ustala  się  Regulamin  dodatku  funkcyjnego  przysługującego  nauczycielom  zatrudnionym  w 
szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  gminę  Zębowice,  stanowiący załącznik  Nr  2 do 
uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



Uchwała nr XV/111/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. 
z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) i art. 30, ust. 1, pkt 2 i ust. 6 pkt 2 i art. 34 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz. 357, z 1998 roku Nr 
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 roku Nr 19, poz. 239) oraz § 6 i 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia za 
jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających 
do  dodatku  funkcyjnego,  ogólnych  warunków  przyznawania  dodatku  motywacyjnego,  wykazu 
trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki 
pracy  oraz  szczególnych  przypadków  zaliczania  okresów  zatrudnienia  i  innych  okresów 
uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455), Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala  się  Regulamin  dodatku  za  warunki  pracy,  przysługujący  nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zębowice, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała nr XV/112/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. 
z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art.54 ust. 3 i 7 w związku z art. 30, ust. 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz. 357, z 
1998 roku Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 roku Nr 19, poz. 239), Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala  się  Regulamin  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego,  określający  wysokość  oraz 



szczegółowe  zasady  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego, 
przysługującego  nauczycielowi  posiadającemu  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska 
nauczycielskiego, zatrudnionemu w szkole lub przedszkolu na terenie wsi, prowadzonemu przez 
gminę Zębowice. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała nr XV/113/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia regulaminu nagród dla nauczycieli.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. 
z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) i art. 30, ust. 1, pkt 4 i ust. 4 w związku z art. 49,  
ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz. 
357, z 1998 roku Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 roku Nr 19, poz. 239), Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala  się  Regulamin  nagród  dla  nauczycieli  szkół  i  przedszkoli  prowadzonych  przez  gminę 
Zębowice,  wypłacanych  ze  specjalnego  funduszu  nagród,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej 
uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała nr XV/114/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru  godzin 
zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, przedszkola i wicedyrektora szkoły.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. 
z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306 i Nr 47, poz.552) i art. 



42, ust. 7, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 roku Nr 
56, poz. 357, z 1998 roku Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 roku Nr 19, poz. 239), 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz dyrektorowi przedszkola, prowadzonych przez gminę 
Zębowice  obniża  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w taki sposób, że 
wymiar godzin zajęć pozostałych po tym obniżeniu określa  następująca tabela  w zależności  od 
wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 września 2000r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XV/114/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000r.

Lp. Stanowisko kierownicze Obowiązkowy  tygodniowy 
wymiar zajęć

1. Dyrektor  przedszkola  czynnego  powyżej  5  godzin 
dziennie, liczącego:
- 2 oddziały,
- 3 oddziały

12 godzin
8 godzin

2. Dyrektora  zespołu  szkolno  –  przedszkolnego,  zespołu 
szkół publicznych, szkoły lub gimnazjum liczących:
- do 7 oddziałów,
- 8 – 10 oddziałów,
- 11 – 13 oddziałów,
- 14 – 16 oddziałów.

8 godzin
7 godzin
5 godzin
3 godziny

3. Wicedyrektor szkoły 12 godzin

Uchwała nr XV/115/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej Zębowice – oczyszczalnia Dobrodzień – zad. I.

Na podstawie art.  12, ust.  1 i  ust.  2, art.  13,  ust.,  pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. 



U. Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12,poz. 136) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 
734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, 
poz. 306, Nr 48, poz. 552), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej Zębowice – oczyszczalnia Dobrodzień – zad. I wraz z przykanalikami oraz 
przepompownią tranzytową P 1, pompowniami sieciowymi i przydomowymi.

§ 2
Przeznaczyć  działkę  Nr  669/13  w  Zębowicach  na  potrzeby  pompowni  tranzytowej  p  1  sieci 
kanalizacji sanitarnej Zębowice – oczyszczalnia Dobrodzień – zad. I.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała nr XV/116/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego o nazwie “TRIAS OPOLSKI”.

Na podstawie art. 67, ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. 
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 
1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552), Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje się statut Międzygminnego Związku “Trias Opolski” stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 3
Traci  moc  §  2  uchwały  Rady  Gminy  Nr  XIV/104/00  w  sprawie  utworzenia  związku 
międzygminnego o nazwie “TRIAS OPOLSKI”.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XV/117/2000
Rada Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie zmiany kategorii drogi gminnej.

Na podstawie  art.  7,  ust.  2  i  art.  10,  ust.  1  ustawy z dnia  21 marca  1985r.  o  drogach 
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.60, z 1988r. Dz. U. Nr 19, poz. 132, z 1989r. Nr 35, poz. 192,z 
1990r. Nr 34, poz. 198, z 1991r. Nr 758, poz. 332, z 1993r. Dz. U. Nr 47, poz. 212, z 1994r. Dz. U. 
Nr 127, poz. 627, z 1995r. Dz. U. Nr 141, poz. 692, z 1997r. Dz. U. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, 
Nr 106, poz. 677, Nr 123, poz. 780, z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. 
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18, ust. 2, pkt 2 i pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. 
U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552), 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Skreśla się z ewidencji dróg gminnych Gminy Zębowice drogę Poczołków – Leśnioki i zalicza się 
ją do kategorii dróg transportu rolnego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

Uchwała nr XV/118/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 18 sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Gminy Zębowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy w 
Zębowicach Nr XVIII/119/96 z dnia 30 sierpnia 1996 roku (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 
34, poz. 123) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie 
zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w 
urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędów marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707), 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy Zębowice w wysokości:

•wynagrodzenie zasadnicze wg stawki XX w kwocie 3.030 zł,
•dodatek funkcyjny wg stawki 7 w kwocie 750 zł,
•dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 606 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwała nr XVI/119/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 listopada 2000 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 
1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 61 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. 
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 
1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552), oraz 
art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 
1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 
2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550), Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zwiększeń dochodów:

dz. 50 – Transport
  rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne
  §  70  –  Środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin,  powiatów, 

samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych – 19.090 zł
dz. 70 – Gospodarka komunalna

  rozdział 7395 – Pozostała działalność
  § 87 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i 

powiatów – 12.100 zł
dz. 79 – Oświata i wychowanie

  rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
  § 78 – Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jst  – 

4.400 zł
  rozdział 7912 – Gimnazja
  §  70  –  Środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin,  powiatów, 

samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych – 42.000 zł
  rozdział 8211 – Przedszkola
  §  71  –  Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin,  powiatów, 

samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych – 1.488 zł
dz. 86 – Opieka społeczna

  rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe
  § 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin – 583 zł
  rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
  § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej zleconych gminom        – 4.100 zł
  rozdział 8695 – Pozostała działalność
  § 88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 



z zakresu administracji rządowej zlecone gminom            – 2.110 zł
dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa

  rozdział 9195 – Pozostała działalność
  § 64 – Różne opłaty – 10.950 zł

dz. 97 – Różne rozliczenia
  rozdział 9709 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
  § 90 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 32.409 zł

§ 2
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmniejszeń dochodów:

dz. 79 – Oświata i wychowanie
  rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
  §  70  –  Środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin,  powiatów, 

samorządów województw ze źródeł pozarządowych – 30.000 zł

§ 3
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zwiększeń wydatków:

dz. 50 – Transport
  rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne
  § 72 – Wydatki  na finansowanie inwestycji  jednostek budżetowych i  zakładów 

budżetowych – budowa drogi w Kadłubie  Wolnym na ul.  Wiejskiej  – 
19.090 zł

dz. 70 – Gospodarka komunalna
  rozdział 7395 – pozostała działalność
  § 72 – Wydatki  na finansowanie inwestycji  jednostek budżetowych i  zakładów 

budżetowych – wykonanie dokumentacji na tranzyt kanalizacji Zębowice 
– Dobrodzień – 12.100 zł

dz. 79 – Oświata i wychowanie
  rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
  pozostałe wydatki bieżące – 4.400 zł
  rozdział 7913 – Dowożenie uczniów do szkół
  pozostałe wydatki bieżące – 15.300 zł
  pochodne od wynagrodzeń – 400 zł
  rozdział 8211 – Przedszkola
  pozostałe wydatki bieżące –1.488 zł

dz. 85 – Ochrona zdrowia
  rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  pozostałe wydatki bieżące – 10.950 zł

dz. 86 – Opieka społeczna
  rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe
  pozostałe wydatki bieżące – 582 zł
  rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
  § 22 – Świadczenia społeczne – 4.100 zł
  rozdział 8695 – Pozostała działalność
  § 40 – Różne opłaty i składki – 2.110 zł

dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa
  rozdział 9144 – Rady gmin
  pozostałe wydatki bieżące – 4.500 zł
  rozdział 9146 – Urzędy gmin
  pozostałe wydatki bieżące – 12.209 zł



§ 4
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się zmniejszenia przychodów:

dz. 00 – 0051 – 01 – 12.000 zł

§ 5
w budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

zwiększenia:
dz. 50 – Transport

  rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne
  pozostałe wydatki bieżące – 26.000 zł

dz. 79 – Oświata i wychowanie
  rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
  pozostałe wydatki bieżące – 4.600 zł
  rozdział 7912 – Gimnazja
  pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł
  rozdział 8211 – Przedszkola
  wynagrodzenia – 7.400 zł
  pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł

zmniejszenia:
dz. 50 – Transport

  rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne
  § 72 – Wydatki  na finansowanie inwestycji  jednostek budżetowych i  zakładów 

budżetowych – 26.000 zł
dz. 70 – Gospodarka komunalna

  rozdział 7262 – Oświetlenie ulic
  § 72 – Wydatki  na finansowanie inwestycji  jednostek budżetowych i  zakładów 

budżetowych – 25.000 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr  XVI/120/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 listopada 2000 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie Gminy 
Zębowice.

Na  podstawie  art.  18,  ust.  2,  pkt  15  oraz  art.  40-42  ustawy z  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 
622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, 
poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 



48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), a także art. 26 i 
26 “a” z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 1998r. Nr 
105, poz. 787), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
1 . Ustala  si  stawk  bazow  czynszu regulowanego za 1  m  powierzchni u ytkowej lokaluę ę ą ² ż  

mieszkalnego w wysoko ci 1 .20 z miesi cznie.ś ł ę
2.Zr nicowanie  stawek  czynszu regulowanego  za1  m  powierzchni  uóż ² żytkowej  lokalu 
mieszkalnego w zależności od czynników podwyższających i obniżających określa załącznik Nr 1 
do uchwały.
3.Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały uważa się powierzchnię 
wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich  przeznaczenie i sposób 
użytkowania tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych 
pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy.
Nie uważa się  za powierzchnię  użytkową lokalu  mieszkalnego powierzchni  balkonów, tarasów, 
logii, antresol, szaf i schodów w ścianach, pralni, suszarni, piwnic, komórek gospodarczych oraz 
wewnętrznych  klatek  schodowych  w  budynkach  jednorodzinnych  i  mieszkaniach 
wielopoziomowych.

§ 2
Zarządca  budynków  obowiązany  jest  w  terminie  jednego  m-ca  od  wejścia  w  życie  uchwały 
sporządzić aneksy do umów najmu wynikające ze zmiany przepisów.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 4
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem 01.01.2001r.  i  podlega  obwieszczeniu  na  tablicy  ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

§ 5
Traci moc w całości uchwała Nr IV/38/99 z dnia 11 marca 1999r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/120/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 listopada 2000 roku

TABELA STAWEK CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI MIESZKANIOWYCH 

Usytuowanie bud. Stan techn. Bud.

1 2 3 4
Mieszkanie o pełnym 
komforcie – domki 

jednorodzinne
100 + 15 % - 15 % + 15 % - 15 %

Mieszkanie a łazienką, 
WC, bez CO 85 + 15 % - 15 % + 15 % - 15 %

Mieszkania tylko inst. 
wod.-kan., bez WC 70 + 15 % - 15 % + 15 % - 15 %

Mieszkania bez inst. kanal. 
i bez WC 50 + 15 % - 15 % + 15 % - 15 %



a/  1.  korzystne  usytuowanie  budynku  –  zabudowa  jednorodzinna,  wolnostojąca,  willowa  do  4 
mieszkań szeregowa i atrialna,
    2. niekorzystne usytuowanie budynku – zabudowa oficynowa,
    3. budynki nowowybudowane lub po remoncie kapitalnym / do 10 lat /,
    4. budynki zakwalifikowane do remontu kapitalnego lub rozbiórki i po remoncie ze      środków 
własnych najemcy,
    5.  niekorzystne usytuowanie mieszkania w budynku – mieszkania na strychu za wyjątkiem 
budynków wymienionych w pkt 1 oraz w suterenie i na najwyższej kondygnacji powyżej III piętra 
budynku oraz strychu.

W przypadku nie zaistnienia powyższych czynników w mieszkaniu nie stosuje się podwyższenia 
ani obniżenia stawki czyli – 0 %.

b/ 2. minimalna stawka czynszu po uwzględnieniu wszystkich obniżek nie może być niższa niż 35 
% stawki bazowej.

Uchwała nr XVI/121/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 listopada 2000 roku

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

Na podstawie art. 12, ust. 1 i ust. 2, art. 13, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. 
U. Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12,poz. 136) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 
734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, 
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), 
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  ul. Głównej 
w Radawiu obustronnie od nr 1 do nr 3, od 5 do 30.

§ 2
Przeznaczyć  działki  położone  wzdłuż  ul.  Głównej  w  Radawiu  na  potrzeby  budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego wraz z usługami nieuciążliwymi.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała nr XVI/122/2000



Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24 listopada 2000 roku

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

Na podstawie art. 12, ust. 1 i ust. 2, art. 13, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. 
U. Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12,poz. 136) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 
734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, 
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), 
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Stawowej 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Główną w Radawiu.

§ 2
Przeznaczyć  działki  położone  wzdłuż  ul.  Stawowej  na  potrzeby budownictwa  mieszkaniowego 
jednorodzinnego oraz usługami nieuciążliwymi.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała nr XVI/123/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 listopada 2000 roku

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

Na podstawie art. 12, ust. 1 i ust. 2, art. 13, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. 
U. Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12,poz. 136) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 
734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, 
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), 
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Opolskiej 
na odcinku skrzyżowania z  ulicą  Stawową do działki  nr 316/1 włącznie  oraz działki  136/14 w 
Radawiu.



§ 2
Przeznaczyć  działki  położone  wzdłuż  ul.  Opolskiej  na  potrzeby  budownictwa  mieszkaniowego 
jednorodzinnego oraz usługami nieuciążliwymi.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała nr XVI/124/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 listopada 2000 roku

w sprawie zmiany kategorii drogi gminnej i jej przekazania

Na podstawie art. 2, ust. 1, art. 6a, ust. 1, art. 7, ust. 1 i 2, art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz.838) oraz art. 18, ust. 2, pkt 2 i 
pkt 15 oraz art. 40-42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, 
poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, 
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 
88,  poz.  985,  Nr 91,  poz.  1009,  Nr 95,  poz.  1041)  Rada Gminy w Zębowicach po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Oleśnie, uchwala co następuje:

§ 1
Przekazuje  wg  właściwości  stanowiący  mienie  komunalne  gminy  Zębowice  odcinek  drogi  o 
kategorii  powiatowej  /t.  j.  łączącej  gminę Turawa z Ozimkiem/ o długości  2019 mb pomiędzy 
miejscowościami Łąka z miejscowością Knieja w gminie Zębowice oraz odcinek drogi o długości 
180 mb nie zaliczonej do kategorii drogi gminnej we wsi Łąka.

§ 2
wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku

Uchwała nr XVI/125/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 listopada 2000 roku

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego, uzgodnienia wartości jednego punktu w 
złotych i regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zębowicach.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 oraz art. 40-42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 



gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 
622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, 
poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), w związku z § 
2, § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i 
wymagań  kwalifikacyjnych  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz.708) Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach w 
wysokości: 660.00 zł.
Słownie /złotych sześćset sześćdziesiąt gr. 00/100/

§ 2
Ustala się wartość jednego punktu w złotych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach na 
kwotę: 5.50 zł. Słownie /złotych pięć gr. 50/100/

§ 3
Powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach opracowanie 
regulaminu  wynagradzania  pracowników  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zębowicach 
uwzględniającego postanowienia § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2000r.

Uchwała nr XVI/126/2000
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 listopada 2000 roku

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie Gminy Zębowice na rok 2000 stanowiący uchwałę Nr X/87/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku.

Na podstawie art.  4
1
 ust.  1 i  2  ustawy z dnia  26 października 1982r.  o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,poz. 230 zmiany: Dz. U. z 1984r. Nr 
34, poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz.180, z 1989r. Nr 35, poz. 192, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, 
poz. 431, z 1991r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419 oraz z 1993r. Nr 40, poz. 184, Dz.U. z 29 
października 1996r. Nr 127, poz. 593, z 1997r. Nr 88, poz.554, Nr 113, poz. 732) oraz art.18 ust.1, 
ust. 2, pkt 15 iart. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, 
poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, 
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Nadaje się załącznikowi do Uchwały Nr X/87/99 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 grudnia 
1999r.  w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2000 nowe brzmienie.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

§ 4
Traci moc uchwała Nr XII/95/2000 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 31 marca 2000 roku w 
sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice.

Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr XVI/126/2000

Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24 listopada 2000 roku

Harmonogram
do  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Gminie 
Zębowice na 2000 rok.
Dochody planowane - 45.950 zł.

Wydatki planowane:
1/ Wdrożenie i finansowanie programów profilaktyki w szkołach 
    /podstawowe i gimnazjum/: “Elementarz II”      -   1.200,- 

“Tak czy Nie”, Spójrz inaczej                  -   2.160,-
2/ Szkolenie dla mieszkańców /rodziców/      -      100,-
3/ Delegacje członków komisji      -      300,-
4/ Zapomogi – obozy terapeutyczne dla dzieci alkoholików      -   7.000,-
5/ Dotacje na zajęcia alternatywne dla młodzieży jako działania profilaktyczne,
 wyposażenie i utrzymanie siłowni     -   6.703,-
6/ Materiały biurowe dla potrzeb komisji     -      297,-
7/ Zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty szkoleniowe dla dzieci szkolnych 

oraz sfinansowanie adaptacji i wyposażenia, prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego ?psycholog, alkomat, film, itp.,/      -   2.400,-

8/ posiedzenia komisji      - 11.040,-
9/ Szkolenia podmiotów gospodarczych                  -      500,-
10/ Wynagrodzenie biegłego                  -   1.500,-
11/ Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakaty, afisze, ulotki itp.      -      300,-
12/ Dofinansowanie Poradni Odwykowej w Ozimku      -   1.000,-
13/ Dofinansowanie Poradni Odwykowej w Oleśnie      -   3.500,-
14/ Rezerwa ogólna i celowa na inne wydatki      -   4.950,-
15/ Dofinansowanie Ośrodka Zdrowia w Zębowicach      -   3.000,-

R A Z E M :         45.950,-

Uchwała nr XVI/127/2000



Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24 listopada 2000 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie  art.  190,  ust.  1,  pkt  5  i  ust.  2  ustawy z  16  lipca  1998 roku –  ordynacja 
wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województwa (Dz. U. Nr 95, poz. 602), Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza wygaśnięcie  mandatu radnego Konrada Zawady wskutek jego śmierci,  wybranego w 
okręgu Nr 1 – w obwodzie Nr 1.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała nr XVII/128/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku

w sprawie ustalania podatku od nieruchomości na rok 2001

Na podstawie art. 5, ust. 1 i art. 7a, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 42 
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, 
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 
1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 
1009), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od nieruchomości na 2001r.:

1/ od 1  m powierzchni u ytkowej budynk w mieszkalnych lub ich cz ci, z wy czeniem piwnic i² ż ó ęś łą  
strych w ó – 0,46 zł,

2/ od 1  m powierzchni u ytkowej budynku lub ich cz ci zwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz² ż ęś ą ł ś ą ą 
inn  ni  rolnicza lub le na, z wyj tkiem budynk w lub ich cz ci przydzielonych na potrzebyą ż ś ą ó ęś  
bytowe os b zajmuj cych lokale mieszkalne, oraz od cz ci ó ą ęś budynków mieszkalnych zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00 zł,

3/ od 1  m powierzchni u ytkowej budynk w lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci² ż ó ęś ę ł ś  
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia em siewnym     7,38 z,ł – ł

4/ od 1  m powierzchni u ytkowej pozosta ych budynk w lub ich cz ci  4,70 z.² ż ł ó ęś – ł
5/ od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii  elektrycznej lub ciepła, 

linii  elektroenergetycznych  przesyłowych  i  rozdzielczych,  rurociągów  i  przewodów  sieci 
rozdzielczej  gazów,  ciepła,  paliwa  i  wody,  od  budowli  służących  do  odprowadzania  i 
oczyszczania ścieków – 1 % ich wartości określone na podstawie art. 7a, ust. 1 do 4,

6/ od budowli pozostałych nie wymienionych w pkt 5 – 2 % ich wartości,
7/  od  1  m²  powierzchni  gruntów związanych  z  działalnością  gospodarczą  inną  niż  działalność 



rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,56 zł,
8/ od gruntów:
a/  będących  użytkami  rolnymi  nie  wchodzących  w  skład gospodarstw rolnych w rozumieniu 

przepis w ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r.) wykorzystywane na celeó  
rolnicze  0,04 z za 1  m powierzchni,– ł ²

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,09 zł od 1 ha 
powierzchni,

c/ od pozosta ych  0,08 z od 1  m powierzchni.ł – ł ²

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poszczególnych sołectwach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001r. i z tym dniem traci moc Uchwała Nr X/78/99 z 
dnia 28 grudnia 1999r.

Uchwała nr XVII/129/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2001 rok.

Na podstawie art. 14, pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 1991r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 42 ustawy z 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, 
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 
2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, 
poz. 1041), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
a. Ustala się podatek od posiadania psów w kwocie – 30,00 zł od jednego psa.
2.Zwalnia się z obowiązku podatkowego pierwszego psa w gospodarstwie domowym.

§ 2
Obowiązek podatkowy w tym zakresie  należy wykonać w terminie  do 15 maja 2001 roku bez 
wezwania.

§ 3
Wykonanie powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poszczególnych sołectwach.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001r. i z dniem traci moc uchwała Nr X/77/99 z dnia 
28 grudnia 1999r.



Uchwała nr XVII/130/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2001.

Na podstawie art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 1991r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 42 ustawy z 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, 
poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 
113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 
2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, 
poz. 1041), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od środków transportowych na rok 2001 w wysokości:

1. od samochodu ciężarowego:
- od 2 t do 4 t włącznie             -    684,00
- powyżej 4 t do 6 t włącznie -    922,00
- powyżej 6 t do 8 t włącznie - 1.114,00
- powyżej 8 t do 10 t włącznie             - 1.588,00
- powyżej 10 t do 125 t włącznie - 1.766,00
- powyżej 12 t             - 1.986,00

2. od ciągników siodłowych i balastowych - 1.986,00

3. od autobusów - 1.720,00

4 od przyczep i naczep
- pow. 5 t do 20 t włącznie - 220,00
- powyżej 20 t - 540,00

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poszczególnych sołectw.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001r. i z tym dniem traci moc uchwała  Nr X/79/99 z 
dnia 28 grudnia 1999r.

Uchwała nr XVII/131/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku



w sprawie opłaty za wodę z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 45, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i z 1998r.      Nr 106, poz. 668) 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
1. Ustala się opłatę za wodę w wysokości:

1/ dla gospodarstw indywidualnych, rolnych i odbiorc w finansowanych z bud etu gminy ó ż – 
1 , 10 z +  VAT za 1  m ,ł ²
2/ dla pozosta ych odbiorc w  1 ,65 z +  VAT za 1  m ,ł ó – ł ²

a z przyj tej ceny odprowadza  na rzecz bud etu gminy po 20 groszy od 1  m wody, na pokrę ć ż ³ ycie 
bezpośrednich kosztów Gminy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwala Nr XIV/106/2000 z dnia      27 
czerwca 2000r. w sprawie opłaty za wodę z wodociągów gminnych.

Uchwała nr XVII/132/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku

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

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 45, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i z 1998r.      Nr 106, poz. 668) w 
związku z art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) oraz na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40-42 ustawy z 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, 
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 
2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, 
poz. 1041), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych wynoszą:

a/ za wyw z sta ych odpad w komunalnych w wysoko ci 27.00 z za 1  m ,ó ł ó ś ł ³

b/ za wyw z ciek ych odpad w komunalnych w wysoko ci 10.00 za 1  m.ó ł ó ś ³

§ 2



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Nr XXV/166/97 Rady 
Gminy w Zębowicach z dnia  14 listopada 1997r.  w sprawie ustalenia  górnych stawek opłat  za 
usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XVII/133/2000
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 27 grudnia 2000 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. D, pkt 10, art. 51, ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 
734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, 
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), 
oraz art. 109, 110, 116, 118, 124, 128, ust. 2, pkt 1 i 2 i art. 134, ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, 
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, 
poz. 550 i Nr 95, poz. 1041) i art. 88, lit. h, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i 
kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz. 196, z 1995r. Nr 90, poz. 446, z 1996r. Nr 
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,  z 1997r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 
133, poz. 885 i z 1998r. Nr 106, poz. 668), Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się budżet gminy na 2001r.  w kwocie 5.190.481 zł:  dochody w kwocie 4.890.481 zł, 
przychody w kwocie 300.000 zł, wydatki w kwocie 4.896.481, rozchody w kwocie 294.000 zł.

§ 2
Dochody budżetu  gminy w podziale  wg źródeł  pochodzenia  określa  załącznik  Nr  1 w kwocie 
4.890.481 zł, z czego dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej 
wynoszą 759.806 zł (załącznik Nr 3).
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 45.000 zł – dz. 
851 rozdział 85154 § 048.

§ 3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w kwocie 4.895.481 zł, z 
czego wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wynoszą 759.806 
zł (załącznik Nr 3).
Wydatki  na realizację  zadań określonych w programie profilaktyki  i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynoszą 45.000 zł – dz. 851 rozdział 85154.

§ 4
Źródłem  pokrycia  niedoboru  budżetowego  jest  kredyt  długoterminowy  w  kwocie  300.000  zł. 



Kredyt  zostanie  zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Filia  w Opolu.  Spłata  kredytu 
nastąpi w okresie 7 lat, po upływie 1,5 rocznego okresu karencji, tj. w latach 2003 – 2009 i nie 
spowoduje przekroczenia  15 % planowanych dochodów gminy.  Źródłem spłaty kredytu  będzie 
subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.
Przychód z tytułu kredytu długoterminowego zostanie w całości przeznaczone na sfinansowanie 
modernizacji  ogrzewania  budynku  szkolnego  przy  ul.  Oleskiej  27a  wraz  z  wymianą  okien, 
dociepleniem i remontem dachu.

§ 5
Ustala się rozchód w kwocie 294.000 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek. Spłata 
rat kapitałowych zostanie pokryta w całości z dochodów budżetowych.
Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek przeznacza się kwotę 42.000 zł – dz. 757 rozdział 
75702.

§ 6
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 488.000 zł. Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4.

§ 7
Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10.000 zł.

§ 8
Ustala się dotację dla Stacji Leczenia i Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 45.000 zł w 
dz. 853 rozdział 85395 § 282.

§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 1.000 zł (załącznik Nr 5).

§ 10
Rada  Gminy  upoważnia  Zarząd  Gminy  do  dokonywania  przeniesień  planu  wydatków  między 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem zmian 
powodujących zmniejszenie wydatków na inwestycje.

§ 11
Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Gminy w roku 
2001 nie może przekroczyć 50.000 zł.

§ 12
Maksymalna wysokość sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania 
nie może przekroczyć 650.000 zł.

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2001r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XVII/134/2000



Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Zębowice na rok 2001.

Na podstawie art. 4 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze¹ ź źwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,poz. 230 zmiany: Dz. U. z 1984r. Nr 34, poz. 184, z 
1987r. Nr 33, poz.180, z 1989r. Nr 35, poz. 192, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431, z 1991r. 
Nr 73, poz.321, Nr 94, poz. 419 oraz z 1993r. Nr 40, poz. 184, Dz.U. z 29 października 1996r. Nr 
127, poz. 593, z 1997r. Nr 88, poz.554, Nr 113, poz. 732) oraz art.18 ust.1, ust. 2 pkt 15 i art. 61 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, 
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, 
poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, 
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie  gminy  Zębowice  na  rok  2001  stanowiący  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały  oraz 
harmonogram do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 
gminie Zębowice na 2001 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku i z tym dniem podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń.

Uchwała nr XVII/135/2000
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 27 grudnia 2000 roku

w sprawie wynagrodzenia za inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i za znakowanie 
zwierząt.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 oraz art. 40-42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 
622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, 
poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) w związku z art.  
7,  ust.  5  ustawy z  dnia  14  czerwca  1997r.  o  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt,  badania 
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369) oraz 
w związku z art. 24 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, 
poz. 926) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
10. Ustala się odpłatność za inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w wysokości   50 % 

pobranych opłat.
2.Ustala się odpłatność za inkaso opłat za znakowanie zwierząt w wysokości 20 % pobranych opłat.



3.Wysokość opłat określa § 1 uchwały Nr X/83/99 Rady Gminy w Zębowice z dnia 28 grudnia 
1999r w sprawie wysokości opłat  za znakowanie zwierząt i  wystawianie świadectw miejsca 
pochodzenia zwierząt.

§ 2
Na inkasentów tych opłat powołuje się sołtysów.

§ 3
Inkasent  rozlicza się  z  zainkasowanych wpłat  z  Zarządem Gminy do 15 dnia  po zakończeniu8 
każdego kwartału poprzez wpłatę do kasy gminy lub wpłaty na konto bankowe gminy.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XVII/136/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia         28 
grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 61 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. 
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. 
U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) 
oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 
oraz z  2000r.  Nr 6,  poz.  69,  Nr 12,  poz.  136 i  Nr 48,  poz.  550),  Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

Zwiększenia:
dz. 79 – Oświata i wychowanie
rozdział 7911 – Szkoły podstawowe
§ 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin – 74.164 zł
rozdział 7912 – Gimnazja
§ 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin – 6.500 zł

Zmniejszenia:
dz. 79 – Oświata
rozdział 8295 – Pozostała działalność
§ 89 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin – 80.664 zł



dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9143 – Starostwa powiatowe
§ 49 – Dotacje  celowe  otrzymane  na  zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 862 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2000r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

Zwiększenia:
dz. 79 – Oświata i wychowanie
rozdział 8211 – Przedszkola

  wynagrodzenia  - 1.000 zł
  pochodne od wynagrodzeń – 2.000 zł

Zmniejszenia:
dz. 70 – Gospodarka komunalna
rozdział 7262 – Oświetlenie ulic

  pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł
dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa
rozdział 9143 – Starostwa powiatowe

  § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 681 zł
  § 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 104 zł
  § 42 – Składki na Fundusz Pracy – 77 zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XVII/137/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Kadłub Wolny.

Na podstawie art. 12, ust. 1 i ust. 2, art. 13, ust.1 , pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. 
U. Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12,poz. 136) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 
734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, 
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Przystąpić  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  działki  nr 



780/1, 780/2 z k.m. 1 w miejscowości Kadłub Wolny.

§ 2
Teren,  o  którym  mowa  w  §  1  przeznaczyć  na  potrzeby  budownictwa  mieszkaniowego 
jednorodzinnego i usług tartaczno – stolarskich służącym potrzebom mieszkańcom tej wsi i gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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

Uchwała nr XVII/138/2000
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2000 roku

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego, uzgodnienia wartości jednego punktu w 
złotych i Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zębowicach.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. 
z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 
62,  poz.  718,  Nr  88,  poz.  985,  Nr  91,  poz.  1009,  Nr  95,  poz.  1041)  w  związku  z  §  2,  §  3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań 
kwalifikacyjnych  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000r. Nr 61,   poz. 708) Rada Gminy uchwala co 
następuje:

§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach w 
wysokości: 660,00 zł.
Słownie /złotych sześćset sześćdziesiąt gr. 00/100/.

§ 2
Ustala się wartość jednego punktu w złotych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach na 
kwotę: 5,50 zł.
Słownie /złotych pięć gr. 50/100/.

§ 3
Powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach opracowanie 
regulaminu  wynagradzania  pracowników  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zębowicach 
uwzględniającego postanowienia §1 i §2 niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Zębowicach.



§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2001r. i uchyla z tym z tym dniem Uchwałę Nr XVI/
125/2000  Rady  Gminy  w  Zębowicach  z  dnia  24  listopada  2000r.  w  sprawie  najniższego 
wynagrodzenia  zasadniczego,  uzgodnienia  wartości  1  punktu  w  złotych  i  Regulaminu 
wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.


