
Uchwała nr XV/92/96
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lutego 1996 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada gminy uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się Statut Gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Traci moc uchwała nr VIII/50/95 z 24 marca 1995 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                          .

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG oraz dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.  

Uchwała nr XV/93/96
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lutego 1996 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rewizyjnej powołanej uchwałą nr IV/27/94 z dnia 
13 października 1994 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 i art. 21 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 11 i 15 ustawy z dnia 29 
września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. nr 124 poz. 601) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
1. Odwołać ze składu komisji rewizyjnej Rady Gminy osoby nie będące radnymi:
Adamski Gerard
Jośko Eugeniusz
Kutz Jerzy
2. Od dnia podjęcia niniejszej uchwały komisja rewizyjna Rady Gminy Zębowice liczy 5 radnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 



Uchwała nr XV/94/96
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lutego 1996 r.

w sprawie diet dla radnych.

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

§1
Ustala się diety dla radnych za udział w sesjach rady oraz posiedzeniach zarządu gminy i komisji 
rady w wysokości równej ośmiokrotnej wartości diety dobowej ustalonej w/g powszechnie 
obowiązujących przepisów.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem uchyla sie poprzednia uchwałę w tej 
sprawie tj. nr XIX/96/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie diet dla radnych Gminy Zębowice.

Uchwała nr XV/95/96
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lutego 1996 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 7 ust. 1, art. 8 i 
art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się budżet gminy na 1996 r. w kwocie 3.901.226 zł, z czego dochody w kwocie 3.317.704 
zł, przychody w kwocie 583.522 zł, wydatki w kwocie 3.826.226 zł, rozchody w kwocie 75.000 zł.

§2
Dochody budżetu gminy w podziale wg źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1 w kwocie 
3.317.704 zł,  z czego dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji 
rządowej w kwocie 410.878 zł.

§3
Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik nr 2 w kwocie 3.826.226 zł, z 
czego wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 410.878 
zł.

§4
Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego jest pożyczka długoterminowa w kwocie 450.000 oraz 



nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 133.522 zł.

§5
Ustala sie rozchód  w kwocie 75.000 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki.

§6
Ustala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.928 zł.

§7
Ustala się wydatki na inwestycje w kwocie 1.529.000 zł.

§8
1. Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych 
pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków na inwestycje.
2. Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do dysponowania rezerwą budżetową. 

§9
1. Rada Gminy zobowiązuje Zarząd Gminy do ustalenia podziału wydatków ze szczegółowością do 
działu, rozdziału, klasyfikacji budżetowej oraz poszczególnych paragrafów w zakresie wydatków 
na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji.
2. Rada Gminy zobowiązuje Zarząd Gminy do przekazania opracowanego układu wykonawczego 
jednostkom organizacyjnym w terminie 1 m-ca od  daty uchwalenia budżetu.

§10
Rada Gminy ustala maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd 
Gminy  

§11
Rada Gminy ustala kwotę 1.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania. 

§12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 1996 r. i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zębowice.

 
Uchwała nr XV/96/96

Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lutego 1996 r.

w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 i 9 lit. "a" i art. 40 ust. 2 
pkt 3 i 4 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z 
późn. zm.) art. 98 - 107 ustawy z dnia 24 października 1974 r. praw wodne (Dz.U. nr 38 poz. 230 z 
późn. zm.) oraz §11 i 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie 
urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie 
ścieków (Dz.U. nr 47 poz. 234 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:



§1
Upoważnia się Zarząd Gminy do przekazania w eksploatację wodociąg gminny ze stacja 
hydroforową we wsi Knieja wraz z siecią dostawy wody. zarząd Gminy przekaże też następne etapy 
wodociagu gminnego uzgodnionemu dostawcy wody.

§2
1. Ustala sie opłaty za wodę w wysokości:
a) Dla gospodarstw domowych w wysokości 60 gr za 1 m3 
b) dla podmiotów gospodarczych w wysokości 80 gr za 1 m3 
c) opłata eksploatacyjna roczna od każdego licznika w wysokości 8 zł za 1996 rok.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy, a niniejsza uchwała nie narusza postanowień 
uchwały Rady Gminy Zębowice nr X/71/95 z 30 czerwca 1995 r. w sprawie określenia zasad 
zarządu mieniem komunalnym.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1996 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG.

§5
Z chwila wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Zębowice nr 
VIII/49/95 z 24 marca 1995 r. w sprawie opłat za wodę. 

Uchwała nr XV/97/96
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lutego 1996 r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

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

§1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, 
względnie dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata działek stanowiących mienie komunalne gminy 
Zębowice położonych w obrębie Radawie:
a) działki zabudowanej nr 5/5 k.m. 8 o pow. 0,2450 ha,
b) działki zabudowanej nr 5/7 k.m. 8 o pow. 2.9710 ha.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



§5
Uchyla się uchwałę nr IV/25/94 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 października 1994 r. w sprawie 
zbycia mienia komunalnego.

Uchwała nr XV/98/96
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lutego 1996 r.

w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Dolna Mała Panew.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§1
Przyjąć zmianę statutu Związku Gmin dolna Mała Panew w Turawie, polegającą na przyjęciu 
gminy Zębowice do tego Związku.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr XVI/99/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy Zębowice z wykonania budżetu za 1995 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. 
prawo budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z późn. zm.) oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej wyrażonej w uchwale nr 32/96 z dnia 11 kwietnia 1996 r. składu 
orzekającego, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przyjąć sprawozdanie Zarządu Gminy Zębowice z wykonania budżetu za rok 1995 r.

§2
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń UG Zębowice.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Uchwała nr XVI/100/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Zębowice z wykonania budżetu za 1995 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 55 ust. 5 ustawy z 5 stycznia 
1991 r. prawo budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z 1993 r. z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice i uchwały nr 33/96 z 11 kwietnia 1996 r składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Udzielić absolutorium Zarządowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
za 1995 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG. 

Uchwała nr XVI/101/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 1996 r.

Na podstawie art. 88 lit "h" ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 o ochronie i 
kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. nr 49 poz. 196) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Uchwala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej:
Przychody-
1) Stan na 1.01.1996 r.      - 372,79
2) Wpływy z wydziału 
    Ochrony Środowiska     - 300,00
RAZEM  PRZYCHODY   - 672,79

Wydatki-
Zakup drzewek i krzewów - 672,79
stan na 31.12.1996 r.         - 0
RAZEM  WYDATKI        - 672,79



§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Zarządowi Gminy

Uchwała nr XVI/102/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie zmian do Statutu Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy z dnia 16 lutego 1996 r. nr XV/92/96 o uchwaleniu 
Statutu Gminy Zębowice jak niżej:
1. §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "w drodze referendum rozstrzyga się następujące sprawy:"
2. §5 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "odwołania rady przed upływem kadencji"
3. §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Na tym samym posiedzeniu lub następnych rada gminy wybiera 

wójta gminy, a na jego wniosek zastępcę wójta i czterech członków zarządu." Ponadto dodaje się 
Ust. 3 o następującym brzmieniu:    "3. zastępca Wójta może pełnić równocześnie obowiązki 
należące do sekretarza gminy."

4. W §9 ust. 1 wyraz "zgłaszając" zastępuje się wyrazem "uzyskując".
5. W §11 dodaje się ust. 2 i 3 o następującym brzmieniu:
    "2. zmiany w składzie osobowym komisji dokonuje rada"
    "3. nadzór nad działalnością komisji sprawuje przewodniczący rady lub jego zastępcy."
6. W §14 ust. 1 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: "Głosowanie tajne przeprowadza się w 

sprawach określonych w ustawie samorządowej, zaś w innych sprawach gdy Rada tak 
postanowi."

7. W §17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Zarząd Gminy stanowią: Wójt, zastępcy Wójta oraz czterech 
członków"

8. W §19 ust. 4 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: "W posiedzeniach zarządu bierze udział bez 
prawa głosowania Skarbnik Gminy." Ponadto dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: "5. W razie 
nieobecności Wójta, posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi zastępca Wójta."

9. §21 otrzymuje brzmienie: 
    "Sekretarz Gminy pełni nieetatowo stanowisko zastępcy Wójta. Do zadań Sekretarza Gminy 

należy w szczególności:
    1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz organizowanie pracy urzędu,
    2) Prowadzenie spraw gminy w zakresie powierzonym przez Wójta.
10. §28 otrzymuje brzmienie:
     1. Komisje działają na swoich posiedzeniach.
     2. W posiedzeniach komisji mogą brać udział bez prawa głosu: Wójt Gminy, Przewodniczący 

Rady Gminy, Wójt Gminy, zastępca Wójta Gminy i Skarbnik Gminy. 
11. §29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Posiedzenia komisji zwołują przewodniczący komisji i 

Przewodniczący Rady Gminy w miarę potrzeb."

§2



Zobowiązuje się Zarząd  Gminy do opracowania tekstu jednolitego Statutu Gminy Zębowice.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Uchwała nr XVI/103/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 
nr 13 poz. 74 z 1996 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Odwołuje ze składu Zarządu Gminy Przewodniczącego Rady pana Józefa Morawca.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała nr XVI/104/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie wyboru zastępcy wójta.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
13 poz. 74 z 1996 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Wybrała na zastępcę Wójta Gminy panią Teresę Czaja - Sekretarza Gminy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

Uchwała nr XVI/105/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.



w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy.

Na podstawie art. 26. ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
13 poz. 74 z 1996 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Uzupełnić skład Zarządu Gminy o pana Jana Wodarczyka.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

Uchwała nr XVI/106/96
Rada Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie odwołania członka komisji rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U, nr 13 poz. 74 z 1996 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Odwołać ze składu Komisji Rewizyjnej Pana Norberta Bensza na jego prośbę.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 

Uchwała nr XVI/107/96
Rada Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie odwołania członka komisji rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U, nr 13 poz. 74 z 1996 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Odwołać ze składu Komisji Rewizyjnej Pana Waldemara Czaja oraz z funkcji jej 
przewodniczącego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwała nr XVI/108/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Odwołać panią Dorotę Wons z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Zębowice, 
pozostawiając ja w składzie Zarządu Gminy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwała nr XVI/109/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
13 poz. 94 z 1996 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Wybrać na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zębowice pana Norberta Bensza.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy

Uchwała nr XVI/110/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 26 kwietnia 1996 r.



w sprawie zmian w budżecie na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96 z dnia 16 lutego 1996 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu na 1996 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe 
(Dz.U. nr 72 poz. 344 z 1993 r. późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Dokonuje się zmian kwot wydatków na inwestycje:
1. Zwiększenia:
- dz. 74 rozdz. 7523 §72 - 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy - 10.500 zł oraz zakup 
samochodu strażackiego - 3.500 zł
- dz. 91 rozdz. 9146 §72 - 14.000 zł z przeznaczeniem na komputeryzację urzędu.
2. Zmniejszenia:
- dz. 40 rozdz. 4495 §72 - 28.000 zł.

§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XVII/111/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96 z dnia 16 lutego 
1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 1996 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe 
(Dz.U. nr 72 poz. 344 z 1993 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów w budżecie na 1996 r. w wysokości 99.887 zł.
zwiększenia dokonuje się następująco:
- dz. 91 rozdz. 9144 §71 - 18.168 zł
- dz. 97 rozdz. 9711 §90 - 81.719 zł

§2
Dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków w budżecie na 1996 r. w wysokości 99.887 zł.
Zwiększenia dokonuje się następująco:
dz. 79 rozdz. 7911 §11 - 25.000 zł
                            §41 - 11.000 zł
                            §42 -   7.500 zł
                            §90 - 37.969 zł
dz.91 rozdz. 9146 §11 -  5.840 zł
                            §41 -  2.628 zł
                            §72 -  5.000 zł



                            §90 -  4.700 zł

§3
W budżecie gminy na 1996 rok dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących i 
inwestycyjnych:
1. Zwiększenia:
dz. 56 rozdz. 5613 §72 - 45.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Zębowice - Borowiany
dz. 56 rozdz. 5613 §90 - 40.000 zł wydatki bieżące
2. Zmniejszenia:
dz. 40 rozdz. 4495 §72 - 85.000 zł.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XVII/112/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 "a" ust. 1 i art. 21 art. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Powołać w skład komisji rewizyjnej radnego Jerzego Jagoda.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XVII/113/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 "a" ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z 8 marca 199o r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz.74 z późn. zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Zębowice Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§1
Wybrać na przewodniczącego Komisji rewizyjnej radnego Alfreda Panicza.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XVII/114/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie wysokości opłaty targowej oraz jej inkasa na terenie Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Zębowice ustala się w kwocie 5 zł 
niezależnie od formy sprzedaży.

§2
Opłatę targowa pobiera inkasent wyznaczony przez Zarząd Gminy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r. i z tym dniem traci moc poprzednia uchwała 
Rady Gminy z dnia 23 września 1992 r. nr XVIII/91/92 w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
targowej na terenie gminy Zębowice.

Uchwała nr XVII/115/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a"  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczenia nieruchomości (Dz.U. nr 30 poz. 107 z 1991 r. z 
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, 
względnie dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata działek stanowiących mienie komunalne gminy 
Zębowice położonych w obrębie Knieja:
a) dz. nr 41/5 droga o pow. 0,1650 ha k.m. 2
b) dz. nr 41/13 droga o pow. 0,1370 ha k.m. 2
c) dz. nr 41/23 droga o pow. 0,0200 ha k.m. 2
d) dz. nr 41/30 droga o pow. 0,0340 ha k.m. 2
e) dz. nr 41/11 rów o pow. 0,2950 ha k.m. 2

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVII/116/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a"  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczenia nieruchomości (Dz.U. nr 30 poz. 107 z 1991 r. z 
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, 
względnie dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata działek stanowiących mienie komunalne gminy 
Zębowice położonych w obrębie Knieja:
a) dz. nr 704/6 o pow. 0,4320 ha k.m. 1

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVII/117/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a"  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczenia nieruchomości (Dz.U. nr 30 poz. 107 z 1991 r. z 
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, 
względnie dzierżawę na okres dłuższy niż. 3 lata działek stanowiących mienie komunalne gminy 
Zębowice położonych w obrębie Radawie:
a) dz. nr 407/19 o pow. 0,8530 ha k.m. 4.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/118/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 sierpnia 1996 r.

w sprawie zmian w budżecie na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96 z dnia 16 lutego 1996 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. prawo budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z 1993 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§1
W budżecie gminy na 1996 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
- zwiększenia: dz.90 rozdz. 9013 §53 - 113.000,00 zł
- zmniejszenia: dz. 40 rozdz. 4495 §77 - 113.000,00 zł.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XVIII/119/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 sierpnia 1996 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się Statut Gminy Zębowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2
Traci moc uchwała nr XV/92/96 z 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, oraz 
uchwała nr XVI/102/96 z 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń UG Zębowice oraz podlega opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 



Uchwała nr XVIII/120/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 sierpnia 1996 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 10 ust. 1 Statutu Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 1996 r. w związku z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników 
samorządowych (Dz.U. z 1993 r. nr 111 poz. 493, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy:
- wynagrodzenie zasadnicze wg stawki XX w kwocie 1100 zł,
- dodatek funkcyjny wg stawki 7 w kwocie 400 zł, 
- dodatek służbowy w kwocie 435 zł
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 220 zł.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 1996 r.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwała nr XIX/121/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 listopada 1996 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 i art. 
24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. nr 129 poz. 600 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§1
1. Rada Gminy postanawia zaciągnąć w 1996 r. długoterminową pożyczkę w kwocie 150.000 zł na 
finansowanie budowy wodociągu w Zębowicach, na które to zadanie brak pokrycia w dochodach 
gminy.
2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu.
3. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 3 lat po upływie jednorocznego okresu karencji i nie 
spowoduje przekroczenia 15% planowanych dochodów gminy.

§2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte wpływami z podatku leśnego.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



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

Uchwała nr XIX/122/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 listopada 1996 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96 z dnia 16 lutego 
1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 5 stycznia 1991 r. Prawo 
budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z 1993 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
W budżecie gminy na 1996 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
zmniejszenia :
dz. 40 rozdz. 4495 §77 -  30.000 zł
          rozdz. 4495 §78 - 120.000 zł

§2
W budżecie gminy na zwiększa się przychody: dz. 00-0055-01 o kwotę 150.000 zł.

§3
W budżecie gminy na 1996 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
Zwiększenia:
dz.79 rozdz. 8212 §90 -   2.000 zł
          rozdz. 8232 §72 -   2.200 zł
dz. 91 rozdz. 9146 §11 - 16.000 zł
                             §41 -   7.200 zł
                             §42 -      500 zł
                             §72 -   3.000 zł
dz. 40 rozdz. 4495 §72 - 13.000 zł
Zmniejszenia:
dz. 79 rozdz. 7911 §11 - 16.000 zł
                              §41 -   7.200 zł
                              §42 -      500 zł
           rozdz. 8232 §90 -   2.200 zł
dz. 70 rozdz. 7262 §90 -   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. 



Uchwała nr XIX/123/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 listopada 1996 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 i art. 
24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. nr 129 poz. 600 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§1
1. Rada Gminy postanawia zaciągnąć w 1997 r. długoterminową pożyczkę w kwocie 280.000 zł na 
finansowanie budowy wodociągu w Kadłubie Wolnym, na które to zadanie brak pokrycia w 
dochodach gminy.
2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu.
3. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 3 lat po upływie jednorocznego okresu karencji i nie 
spowoduje przekroczenia 15% planowanych dochodów gminy.

§2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte wpływami z podatku leśnego.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XIX/124/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 listopada 1996 r.

w sprawie nabycia nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnia się Zarząd Gminy Zębowice do nabycia budynku po byłym pawilonie handlowym oraz 
budynku gospodarczego położonych na działce nr 684/38 k.m. 14 o pow. 0,2563 ha położonych w 
Zębowicach.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XIX/125/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 listopada 1996 r. 

w sprawie wniosku przejęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 15 ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 z późn. 
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność  komunalną gminy 
działek nr:
- 438/80 k.m. 3 o pow. 0,0555 ha (grunty rolne), 
- 510/157 k.m. 3 o pow. 0,1940 ha (grunty rolne),
- 511/157 k.m. 3 o pow. 0,0066 ha (droga),
- 271/1 k.m. 4 o pow. 1,2300 ha (grunty rolne),
- 158/41 k.m. 7 o pow. 6,0000 ha (grunty rolne) 
położonych we wsi Radawie.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIX/126/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 listopada 1996 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 
1 dla miejscowości Knieja.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. nr 89 poz. 415) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz. U. na 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla dz. nr 
724/94, 676/155, 678/155, 213 w miejscowości Knieja.

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

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



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

Uchwała nr XIX/127/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 listopada 1996 r.

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

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89 poz. 415) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy 
wodociągu grupowego "Knieja - Zębowice" celem zaopatrzenia w wodę wsi Kadłub Wolny.

§2
Przeznaczyć działkę nr 535 k.m. 1 w Kadłubie Wolnym na potrzeby pompowni wody wodociągu 
grupowego "Knieja - Zębowice".

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XX/128/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art.5 i art. 7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach 
lokalnych (Dz.U. nr 9 poz.31 i nr 1001 poz.404,z 1992 r. nr 21 poz.86/ i § 1 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych(D.U. nr 132poz.675) oraz art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz.95 z późn.zm./ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od nieruchomości:
1/ od budynków mieszkalnych wynosi od powierzchni użytkowej budynków z wyłączeniem piwnic 



i strychów - 0,28 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż 

działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z działalnością 
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na 
potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi  9,50 zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej.

3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4/ od pozostałych budynków lub ich części wynosi 2.50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5/ od budowli wynosi 2% ich wartości
6/ od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,34 zł
7/ od gruntów:
a/ będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu 

przepisów ustawy o podatku rolnym (Dz.U. nr 94 poz. 431 z 1993 r.) wykorzystywanych na cele 
rolnicze - 0,01 zł za 1 m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,00 zł od 1 ha 
powierzchni, 

c/ pozostałych - 0,04 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki niemieszkalne pozostałe lub ich części / w których nie prowadzi się działalności 

gospodarczej/, a których właścicielami są emeryci lub renciści, którzy wcześniej byli 
właścicielami  gospodarstwa rolnego a przekazali grunt na Skarb Państwa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. i z tym dniem traci moc uchwała Rady Gminy 
nr VIV/87/95 z 29.12.95 r.

Uchwała nr XX/129/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie stosowania stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 8-12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
nr 9 poz. 31 z późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, o 
lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz.U. nr 91 poz. 409 z późn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 13 
poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1



Stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1) od motoroweru                                            - 12,00
2) od motocykla                                               - 38,00
3) od samochodu osobowego:
    - do 900 cm                                                 - 60,00
    - od 900 do 1300 cm                                   - 112,00
    - od 1300 do 1500 cm                                 - 142,00
    - od 1500 do 1600 cm                                 - 226,00
    - od 1600 do 1800 cm                                 - 352,00
    - od 1800 do 2000 cm                                 - 592,00
    - od 2000 do 2500 cm                                 - 916,00
    - powyżej 2500 cm                                      - 994,00
4) od ciągnika rolniczego:
    - do 4000 cm                                               - 38,00
    - powyżej 4000 cm                                      - 90,00
5) od przyczep o ładowności do 5 ton:
    - do 0,5 tony                                                - 40,00
    - do 1 tony                                                   - 80,00
    - do 5 ton                                                     - 130,00
6) od pozostałych:
a) od samochodów ciężarowo-osobowych: 
    - do 2 ton                                                     - 180,00
    - powyżej 2 ton                                            - 290,00
b) od samochodów ciężarowych:
    - do 0,5 tony                                                - 180,00
    - do 1 tony                                                   - 290,00
    - do 2 ton                                                     - 340,00
    - do 4 ton                                                     - 430,00
    - do 5 ton                                                     - 580,00
    - do 8 ton                                                     - 700,00
    - do 10 ton                                                   - 1000,00
c) przyczepy:
    - do 20 ton                                                   - 200,00
    - powyżej 20 ton                                           - 340,00
    - kempingowe                                               - 50,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.1997 r.                                         

Uchwała nr XX/130/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.13 i 14 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9, poz. 31 i nr 101, poz.444 z 1992 r. nr 21 poz.86), art. 1 rozporządzenia Ministra 



Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 147 poz. 715) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 
r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się podatek od posiadania psów w kwocie 10.00 zł od 1 psa.

§ 2
Obowiązek podatkowy należy wykonać w terminie do 15 maja 1997 roku bez wezwania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. i z tym dniem traci moc uchwała nr 
XIV/88/95 z dnia 29 stycznia 1996 r.

Uchwała nr XX/131/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie wysokości opłaty targowej oraz jej inkasa na terenie Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Zębowice ustala się w kwocie 5 zł 
niezależnie od formy sprzedaży.

§2
Opłatę targowa pobiera inkasent wyznaczony przez Zarząd Gminy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r. i z tym dniem traci moc poprzednia uchwała 
Rady Gminy z dnia 28 czerwca 1996 r. nr XVII/114/96 w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
targowej oraz jej inkasenta na terenie gminy Zębowice.

Uchwała nr XX/132/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 czerwca 1995 r.



w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn zm.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.)w związku z §1 pkt 4 w sprawie wykonania 
przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 132 poz. 675) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1
Ustala się opłatę za sporządzenie testamentu:
a) w siedzibie UG w wysokości 20 zł,
b) poza siedzibą UG w wysokości 25 zł.

§2
Opłatę administracyjna o której mowa w §1 niniejszej uchwały uiszcza się gotówka bez wezwania 
w kasie UG w terminie do 7 dni od dokonania czynności.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
UG.

§5
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XIV/89/95 Rady Gminy Zębowice z dnia 
29 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu. 

Uchwała nr XX/133/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30grudnia 1996 r.

w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 i 9 lit. "a" i art. 40 ust. 2 
pkt 3 i 4 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z 
późn. zm.) art. 98 - 107 ustawy z dnia 24 października 1974 r. praw wodne (Dz.U. nr 38 poz. 230 z 
późn. zm.) oraz §11 i 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie 
urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie 
ścieków (Dz.U. nr 47 poz. 234 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się opłaty za wodę w wysokości:
a) Dla gospodarstw domowych w wysokości 70 gr za 1 m3 
b) dla podmiotów gospodarczych w wysokości 90 gr za 1 m3 
2. Opłaty te obowiązują od dnia 1 stycznia 1997 r.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1997 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG.

§4
Z chwilą wejścia w zycie niniejszej uchwały traci moc §2 uchwały Rady Gminy Zębowice nr 
XV/96/96 z 16 lutego 1996 r. w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.

Uchwała nr XX/134/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r. 

w sprawie diet dla członków komisji spoza rady.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się diety dla członków komisji spoza rady za udział w sesjach rady oraz posiedzeniach 
zarządu Gminy i komisji rady na które byli zaproszeni w wysokości równej ośmiokrotnej wartości 
diety dobowej ustalonej w/g powszechnie obowiązujących przepisów.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XX/135/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1996 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/96z dnia 16 lutego 
1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo 
budżetowe (Dz.U. z 1993 r. nr 72 poz. 344 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
W budżecie gminy na rok 1996 dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
Zwiększeni:
dz. 40 rozdz. 4495 §86 - 15.000,00
dz. 79 rozdz. 8222 §49 -   1.180,00
dz. 97 rozdz. 9711 §90 -   6.150,00
          rozdz. 9713 §89 - 76.009,00
Zmniejszenia:
dz. 90 rozdz. 9013 §53 - 76.009,00.



§2
W budżecie gminy na 1996 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
Zwiększenia:
dz. 40 rozdz. 4495 §72 - 15.000,00
dz. 79 rozdz. 8222 §22 -   1.180,00
dz. 79 rozdz. 7911 §90 -   5.150,00
dz. 91 rozdz. 9146 §90 -   1.000,00
dz. 56 rozdz. 5613 §72 - 14.000,00
dz. 56 rozdz. 5613 §90 - 14.000,00

§3
W budżecie gminy na 1996 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków na zadania 
zlecone:
Zwiększenia:
dz. 86 rozdz. 8615 §21 - 360,00
                              §31 - 405,00
                              §42 -   12,00
                              §43 -   77,00
dz. 89 rozdz. 8982 §31 - 160,00
Zmniejszenia:
dz. 86 rozdz. 8615 §28 - 123,00
                              §36 - 495,00
                              §37 - 236,00
dz. 89 rozdz. 8982 §36 - 160,00.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XX/136/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "c" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 i art. 
24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. nr 129 poz. 600 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§1
1. Rada Gminy postanowiła zaciągnąć w 1997 r. długoterminową pożyczkę w kwocie 60.470,00 na 
finansowanie budowy wodociągu w Kadłubie Wolnym, na które to zadanie brak pokrycia w 
planowanych dochodach gminy.
2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu.
3. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 4 lat po upływie jednorocznego okresy karencji i nie 
spowoduje przekroczenia 15 % planowanych dochodów gminy.



§2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte wpływami z podatku leśnego.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

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

Uchwała nr XX/137/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić Zarząd Gminy do nieodpłatnego nabycia działki gruntu o pow. 0,0390 ha, dz. nr 
195/108 k.m. 14 położonej w Zębowicach.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr XX/138/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gmin: Ozimek, Chrząstowice, Kolonowskie, Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje do stopniowej realizacji projekt pod nazwa "Strategia Rozwoju Wspólnoty Gmin: 
Ozimek, Chrząstowice, Kolonowskie, Zębowice", stanowiący raport z pracy Rady Liderów 
Lokalnych, wspomaganych przez związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Fundację im. F. Eberta - 
Biuro na Śląsku. 
2. Projekt ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



3. Przyjęta "Strategia Rozwoju Wspólnoty Gmin: Ozimek, Chrząstowice, Kolonowskie, Zębowice" 
stanowić będzie podstawę do planowania gospodarczego oraz planoania budżetu na rok 1997 i lata 
następne przez gminę Zębowice.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XX/139/96
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1996 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
budowy drogi gminnej do przysiółka Borowiany we wsi Zębowice.

Na podstawie art. 12. ust. 1 i 2, art. 13ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89 poz. 415) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 199 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy 
drogi gminnej w części ul. Borowiańskiej w Zębowicach prowadzącej do granic wsi przez 
przysiółek Borwiany.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

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


